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1 Henkilöstökertomus 

1.1 Organisaatiorakenteet ja -muutokset 

Kiwa Inspecta Suomen organisaatio vuoden 2019 alussa muodostui kolmesta liiketoimintayksiköstä 

ja kolmesta kaikkien liiketoimintojen yhteisistä tukipalveluista. 

 

 

Kuva 1. Kiwa Inspecta Suomen organisaatio 1.1.2019 
 

 

Maayhtiössä valmisteltiin uudenlaista organisoitumismallia käyttöönotettavaksi vuosien 2019 ja 

2020 vaihteessa. Muutostarpeen taustalla oli organisaation voimakas kasvu, toimintaympäristön 

nopea muuttuminen sekä konsernin päivitetty strategia. Kiwa Inspecta Suomen organisoituminen 

1.1.2020 koostui kahdesta asiakassegmentistä koostuvasta liiketoiminta-alueesta (teollisuus sekä 

rakennettu ympäristö ja palvelut), näiden kummankin jakautuessa kolmeen asiakkuussegmenttiin, 

palvelut tuottavista liiketoimintayksiköistä sekä maayhtiölle yhteisistä toiminnoista. 
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Kuva 2. Kiwa Inspecta Suomen organisaatio 1.1.2020 

1.2 Strategiset kärkihankkeet 

Kiwa Inspecta Suomen strategian toteuttamiseksi on valittu neljä strategista kärkihanketta 

 laadukas asiakaskokemus 

 motivoitunut ja osaava henkilöstö 

 asiakkuuksien johtaminen 

 digitalisaation hyödyntäminen 

 

Laadukkaan asiakaskokemuksen kärkihankkeessa tavoitteena oli asiakaskokemuksen 

lähtötilakartoituksen sekä palveluperiaatteiden konkretisoimisen jälkeen viedä opitut asiat 

käytäntöön kouluttamalla osa henkilöstöstämme sisäisiksi valmentajiksi. Koulutuksensa jälkeen 

sisäiset valmentajat jalkautuivat kaikkiin yksiköihin ja tiimeihin keskustelemaan laadukkaasta 

asiakaskokemuksesta. Toisena kärkihankkeen projektina lähti liikkeelle asiakaskokemuksen 

johtamisen ja jatkuvan mittaamisen pilotti. Tavoitteena on mitata, miten laadukkaita, empaattisia ja 

edistyksellisiä olemme ja sekä miten voimme jatkuvasti kehittää asiakaskokemustamme palautteen 

perusteella. 

 

Motivoitunut ja osaava henkilöstö –kärkihankkeessa suunnitellut Liideri- ja Tempo-

valmennusohjelmat etenivät suunnitellusti toteutusvaiheeseen vuonna 2019. Liideri-ohjelma on 

suunnattu johtamis- ja esimiestyön kehittämiseen, ja Tempo henkilöstöstä kootulle pilotti-ryhmälle 

organisaatiokulttuurin vauhdittamiseksi. Hankkeeseen kuuluva Kiwa työ -työnantaja-

mielikuvaprojekti valmistui alkuvuoden aikana hyödynnettäväksi rekrytoinnissa ja 

työnantajamielikuvatyössä. 

 

 



5 

Asiakkuuksien johtaminen -kärkihankkeessa toteutettiin sisältöstrategian pilottiprojekti 

sertifiointiliiketoiminnassa. Asiakastietojen analysoinnilla luotiin perustaa asiakkuuksien hoitomallien 

kehittämiseksi. Asiakasryhmittely, asiakastiedon kerääminen ja raportointi, asiakkuuksien ja 

myynnin johtamisen prosessikuvaukset sekä roolit olivat hankkeessa työstettävänä. 

 

Digitalisaation hyödyntämisen kärkihankkeessa oli käynnissä Digitaalisista varaosista 

liiketoimintaa (DIVALIITO) -projekti, jossa Kiwa Inspecta on yhtenä toimijana. Teollisuuden yritykset 

kehittävät voimakkaasti 3D-tulostuksen sovelluskohteita, ja Kiwa Inspectan rooli projektissa korostuu 

laadunhallinnassa, testauksessa ja hyväksynnässä. 

 

Modernin työympäristön muutoshanke Flow kohtasi konsernissa teknisiä haasteita, minkä takia 

projekti viivästyi. Projekti eteni Suomessa kuitenkin projektinhallintatyökalun pilotoinnilla ja 

käyttöönotolla NDT-palveluissa sekä mittavana Kiwa O365 migraatioprojektina. 

1.3 Henkilöstötyytyväisyyskysely KEES 

Kiwa-konsernin kaikissa maissa toteutettiin yhteinen henkilöstötyytyväisyyskysely KEES (Kiwa 

Employee Experience Survey). Kyselytutkimuksen tavoitteena oli saada hyvä yleiskuva Kiwan 

henkilöstön mielipiteestä työstä ja organisaatiosta sekä sen hyvistä puolista ja kehittämiskohteista.  

 
Tutkimuksen tuloksissa raportoitiin  

 keskimääräinen tyytyväisyys 

 työkuorman hallittavuuden kokemus 

 mielipide työn asettamista vaatimuksista 

 työssä tärkeimpinä pidetyt osa-alueet 

 tietoja työstä Kiwassa 

 mielipide kehittymismahdollisuuksista. 

 

Tutkimus toteutettiin juuri ennen juhannusta, mikä ei ollut vastausmäärän kannalta paras 

mahdollinen hetki. Vastausprosentti Suomessa oli 56 %. Keskimääräinen tyytyväisyys Suomen 

vastauksissa oli 7,3 asteikolla 1 - 10. Eri osa-alueiden vastaukset vaihtelivat 7,0 ja 7,9 välillä. 
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Kuva 3. KEES-tutkimuksen tulokset Suomessa 

1.4 Vuoden ajankohtaisia teemoja 

Toimitiloissa tehtiin paljon kehitystoimenpiteitä eri paikkakunnilla vuoden 2019 aikana. Alkuvuonna 

Kouvolan toimisto siirtyi uusiin tiloihin ja kesän 2019 aikana muutti myös Porin toimisto. Oulun 

alueella oli aikaisemmin toimintaa kolmessa eri kiinteistössä, ja toimitilojen kehittämisprojektin myötä 

kaikki toiminnot siirrettiin yhteen uuteen kiinteistöön Kempeleessä. Syksyllä Seinäjoen toimisto 

muutti uusiin ja ajanmukaisiin tiloihin ja viimeisin muutos toteutui Pietarsaaressa. 

 

Inspecta Sertifiointi vastaanotti tunnustuksen korkeatasoisesta laatutyöstään, kun se vastaanotti 

EFQM Excellence -mallin mukaisen kansainvälisen tunnustuksen erinomaisuudestaan. 

Laatukeskus Excellence Finland jakaa tunnustusta vuosittain toimijoille, jotka saavuttavat 

korkeimmat pistemäärät ulkoisen arvioinnin perusteella. Arviointi toteutettiin vuonna 2018 

haastatteluina. Haastattelujen perusteella arvioitiin yrityksen suoriutumista useilla eri alueella. 

Arvioinnin tuloksena Inspecta Sertifiointi luokiteltiin neljän tähden organisaatioksi eli toiseksi 

korkeimmalle tasolle. Arviointialueita olivat EFQM Excellence -mallin mukaiset yhdeksän johtamisen 

viitekehystä. Selkeimpinä Inspecta Sertifioinnin vahvuuksina arvioinnissa nousivat esiin henkilöstö, 

strategia ja toiminnan tulokset. 
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Kuva 4. EFQM-tunnustuksen 2019 saaneet organisaatiot 
 

Neste Oil on myöntänyt vuosittaisen turvallisuus- ja laatupalkinnon vuodesta 2015 lähtien 

urakoitsijalle, joka on parantanut turvallisuuskäytäntöjään, työskennellyt ahkerasti turvallisuuden 

puolesta ja tehnyt työnsä turvallisesti ja laadukkaasti. Vuoden 2018 palkinnon vastaanotti Inspecta 

Oy viime vuonna. 

 

Turvallisuuden vuosikello on teemoitettu kuukausittain turvallisuuden eri teemoihin. Vuoden 

aikana julkaistiin kuukausittain turvallisuusvarttivideoita eri teemoista. Kiwa Inspecta 

turvallisuusperiaatteet viimeisteltiin ja laadittiin turvallisuuden huoneentaulu jokaiselle 

kiwainspectalaiselle muistin tueksi. 
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Kuva 5. Kiwa Inspectan turvallisuusperiaatteet 
 

1.5 Yhteiskuntavastuu (Corporate Social Responsibility) 

Vuonna 2017 Kiwa aloitti kansainvälisen yhteiskuntavastuun ohjelman (CSR Quality Platform), jonka 

tavoitteena on kannustaa maailmanlaajuisesti kaikkia Kiwan toimipisteitä sitoutumaan 

yhteiskuntavastuupolitiikkaamme. Suomi liittyi mukaan ohjelmaan vuonna 2018. Yhteiskuntavastuu 

on kiinteä osa Kiwan johtamisjärjestelmää ja maakohtaisesti paikalliset työryhmät edistävät 

yhteiskuntavastuun toteutumista liiketoiminnassa sekä osallistuvat toimintaan omilla ohjelmillaan.  

 

Kiwan 3 P statement: People, Planet, Profit mukaisesti yhteiskuntavastuullisuus on Kiwa Inspecta 

Suomessa jaettu kolmeen vastuualueeseen: sosiaalinen vastuullisuus (ihmiset), 

ympäristövastuullisuus (ympäristö) sekä taloudellinen vastuullisuus (tuottavuus). Tavoitteena on 

kestävän kehityksen mukaisen kasvun myötä parantaa Kiwan yhteiskuntavastuullisuutta sekä 

yhteistyötä sidosryhmiemme kanssa. 
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Suomen toiminnalle on myönnetty CSR Performance Ladder -ohjelman tason 3 mukainen CSR 

hallintajärjestelmäsertifikaatti. 

1.6 CO2 Hiilijalanjälki 

Kiwa Inspectan Suomen toiminnoille laskettiin vuoden 2019 hiilijalanjälki. Laskenta tehtiin GHG 

Protokollan mukaan toiminnan omista päästöistä, käytetyn energian aiheuttamista päästöistä sekä 

osittain yrityksen epäsuorista päästöistä. 

 

Kiwa Inspectalla ei varsinaisesti omasta toiminnasta muodostu lainkaan päästöjä, koska toimintaan 

ei sisälly teollisia prosesseja, eikä käytössä ole omia ajoneuvoja. Käytetyn energian päästöt liittyvät 

toimistotilojen lämmitykseen ja sähkökäyttöön. Lämmönkulutuksen päästöjä ei kuitenkaan voitu 

sisällyttää hiilijalanjälkilaskentaan, sillä tietoa toimistojen lämmönkäytöstä ei ollut saatavilla 

vuokratuista toimitiloista johtuen. 

 

Suurin osa Kiwa Inspectan päästöistä syntyy työmatkoista, joita tehdään leasing-autoilla, 

työntekijöiden omilla autoilla tai lentäen. Kaikki nämä kuuluvat epäsuoriin päästöihin. Julkisilla 

liikennevälineillä tehtyjen työmatkojen päästöjen laskemiseen tietoja ei ollut saatavilla. 

 

Kiwa Inspectan Suomen toimintojen hiilijalanjälki vuonna 2019 oli 1878,7 t CO2-e, josta työmatkojen 

(ajo- ja lentomatkat) osuus oli 1 588,6 t CO2-e eli 85 %. Kiwa Inspecta asettaa vuoden 2020 aikana 

tavoitteen hiilijalanjäljen pienentämiselle vuoteen 2022 mennessä ja päättää toimenpiteet, joilla 

tavoite saavutetaan. 

 

 

Kuva 6: Hiilijalanjäljen päästöosuudet 

  

18%

67%

15%

Päästöosuudet

Lentomatkat Ajomatkat Sähkönkulutus
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2 Henkilöstörakenne 

2.1 Henkilöstömäärä 

Kiwa Inspectan Suomen maayhtiössä vuoden lopun henkilöstömäärä oli 675, missä on nousua 23 

henkilöä edelliseen vuoden lopun tilanteeseen verrattuna. Lisäksi Kiwa Inspecta omistuksessa oli 

vuoden lopussa kaksi erillisenä raportoitavaa yhtiötä, LIS Group Oy sekä NLT Nostolaitetarkastus 

Oy, joissa oli henkilöstöä vuoden lopussa yhteensä 50. Henkilöstömäärä keskimäärin vuoden aikana 

maayhtiössä oli 676, vaihdellen kuukausittain min 647 ja max 690 välillä. 

2.2 Henkilöstöjakaumat 

Kiwa Inspectan henkilöstöstä valtaosa on miehiä (80,9 %), vaikka suhde on edellisiin vuosiin 

verrattuna hieman tasaantunut. 

 

 

Kuva 7. Henkilöstö sukupuolen mukaan 

2.3 Ikärakenne ja eläköityminen 

Kiwainspectalaisten keski-ikä vuoden lopussa oli 44,6 vuotta. Ikähaitari vaihtelee 19 – 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. 

 

19,1

80,9

Henkilöstöjakauma sukupuolen mukaan

Nainen Mies
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Kuva 8. Henkilöstö ikäryhmittäin (%) 
 

Kiwa Inspectan henkilöstöstä 12,0 % (81 hlöä) oli vuoden lopussa 60-vuotiaita tai sitä iäkkäämpiä. 

Näistä noin viidennes oli osa-aikaisessa ja 80,2 % kokoaikaisessa työsuhteessa. 

 

 

Kuva 9. Yli 60-vuotiaiden osa- ja kokoaikaisen henkilöstön määrä. 

2.4 Työsuhteen laatu, kesto ja vaihtuvuus 

Työsuhteista 92,3 % on vakituisia ja 7,7 % määräaikaisia. Määräaikaisuuden perusteina ovat 

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

määräaikaisuuksia. Keskimääräinen työsuhteen kesto yhtymässä oli 10 vuotta. Organisaation 

kasvun myötä 41,5 % vuoden lopun henkilöstöstä on aloittanut työskentelyn Kiwa Inspectassa 

viimeisen viiden vuoden aikana. 60 % henkilöstöstä on työskennellyt Kiwa Inspectassa enintään 10 

vuotta, neljännes 10 – 20 vuotta ja 14 % yli 20 vuotta. Viimeksi mainitusta ryhmästä 6,4 % on 

työskennellyt yli 30 vuotta. 
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Kuva 10. Työsuhteen keston jakauma 
 

Vuoden lopun henkilöstön yhtymään tulovuoden jakauma on esitetty kuvassa 10. 

 

Kuva 11. Vuoden lopun henkilöstön yhtymään tulovuosi 
 

Lähtövaihtuvuus eli toisen työnantajan palvelukseen siirtyneiden osuus edellisen vuoden lopun 

henkilöstömäärästä oli 7,1 % ja luonnollinen poistuma eli eronneiden, eläkkeelle lähteneiden, 

työkyvyttömyyseläkkeelle jääneiden ja kuolleiden osuus oli 12,9 %. Lähtövaihtuvuus oli 

poikkeuksellisen suurta kiinteistöjen ja rakenteiden tarkastuksessa. Muussa organisaatiossa 

vaihtuvuus oli hyvin maltillista. 

 

Eläkkeelle siirtyneiden keski-ikä oli 65,1 vuotta. Keskimääräinen eläkkeelle siirtymisikä 

työeläkejärjestelmässä Suomessa oli 60,2 vuotta. 

41,5 %

18,5 %

26,1 %

7,6 %
6,4 %

Työsuhteen kesto

≤ 5 v 6 - 10 v 10 - 20 v. 20 - 30 v yli 30 v.
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Tulovaihtuvuus eli vuoden aikana alkaneiden työsuhteiden osuus edellisen vuoden lopun 

henkilöstömäärästä oli 20,4 % vuonna 2019. Kun vuoden lopun henkilöstömäärästä vähennetään 

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

henkilöstömäärään, saadaan ns. pysyvyysprosentiksi 68,1 %. 

2.5 Koulutusrakenne 

Tiedot henkilöstön koulutustasosta yhteisessä tietojärjestelmässä on noin puolella henkilöstöstä. 84 

prosentilla henkilöstöstä on korkea-asteen tutkinto. Alempi korkea-aste on yleisin tutkintotaso 

(51,3 % henkilöstöstä). 

 

 

 

Kuva 12. Peruskoulutustasojakauma (tieto 49,9 % henkilöstöstä) 

2.6 Rekrytointi 

Vuonna 2019 toteutettiin 60 rekrytointia, jossa avattiin julkinen haku. Lisäksi rekrytoinneissa 

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

 

Työnantajamielikuvaa rakennetaan ensisijaisesti jokaisessa asiakaskohtaamisessa ja yhteisellä 

markkinoinnilla, eikä työnantajamielikuvaa voi erottaa muusta Kiwa Inspctan brändityöstä. 

Työnantajatunnettuutta lisättiin vuoden aikana osallistumalla erilaisiin alan oppilaitosten tapahtumiin, 

Insinööriopiskelijapäivään sekä olemalla Insinööriliitto 100-vuotta -juhlavuoden 

pääyhteistyökumppanina. 
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Kuva 13. Kiwa Inspectan onnittelut 100-vuotiaalle Insinööriliitolle 

 

Työantajamielikuvaan keskittynyt Kiwa Työ -projektissa tehtiin työntekijätarinoita henkilöstöstä. 

Tarinoiden avulla kerromme sekä sisäisesti että ulos monipuolisesta osaamisesta ja 

työmahdollisuuksista. Lisäksi työnantajasivut päivitettiin kuvaamaan Kiwa Inspectaa työpaikkana 

uusilla kiwa.com -sivuilla. Kiwa työ -projektin tavoitteena oli kytkeä organisaation erilaiset tehtävät 

osaksi Kiwa Inspecta Suomen kokonaisuutta ja toimintamme merkitystä. Lisäksi Kiwa Työ -projektin 

antoi kasvot Kiwa Inspecta Suomen osaamiselle ja toi organisaation tarjoamia erilaisia 

työmahdollisuuksia esiin. 

 

Kaiken kaikkiaan vuoden aikana solmittiin 158 työsopimusta, joista 73 oli vakituiseen työsuhteeseen 

ja 63 määräaikaiseen työsuhteeseen. Sisäisiä rekrytointeja eli henkilön siirtyminen kokonaan uuteen 

tehtävään tai määräaikaisuuden muuttuminen vakinaiseksi työsuhteeksi oli 22. Vakituiseen 

työsuhteeseen palkatuista henkilöistä 36 oli kasvurekrytointeja ja 37 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. Myös pätevöitymissuunnittelu kuuluu 

olennaisesti uuden tulokkaan prosessiin. Uusille kiwainspectalaisille järjestettiin vuonna 2019 

yleisperehdyttämispäivä, jossa johtoryhmäläiset tapaavat uudet henkilöt ja kertovat Kiwa 

Inspectasta, sen liiketoiminnasta, strategiasta, tulevaisuuden näkymistä ja kasvun 

mahdollisuuksista. Perehdyttämispäivä sai erittäin positiivisen palautteen. 
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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 erityisesti  

toimiala-, koulutus- ja kehittämispäivillä sekä erilaisissa ajankohtaisseminaareissa. 

Henkilökohtainen kehitys- ja koulutussuunnitelma tehdään osana PDD-keskustelua. 

 

Strategisiin kärkihankkeisiin liittyy erilaista henkilöstön kehittämistä. Vuonna 2019 toteutettiin 

laadukkaan asiakaskohtaamisen sisäisten valmentajien koulutus, ja sisäisten valmentajien johdolla 

toteutettiin asiakaskokemuksen workshopeja. Motivoitunut ja osaava henkilöstö -kärkihankkeessa 

toteutettiin kiwainspectalaisille tärkeiden ja strategiaa tukevien työelämätaitojen pilottivalmennus 

Tempo. Tulevaisuuden työelämässämme tarvittavia, strategiaamme eteenpäin vieviä taitoja 

tunnistettiin projektin aikaa lukuisia: 

 

 

Pilottiryhmän valmennuksessa keskityttiin kytkemään tunnistettuja taitoja strategiaan ja miettimään, 

miten taidot näkyvät käytännön tekemisenä. Ryhmä havaitsi, että kun Tempo-taidot 

työyhteisössämme vahvistuvat, toimimme mm. seuraavasti: 

  

 Rohkeus: Uskallamme kertoa omista ajatuksista, peloista ja toiveista sekä tunnustaa 

esimerkiksi osaamattomuus ilman turvallisuuden tunteen tai asiantuntijuusroolin 

menettämisen pelkoa. 

 Vuorovaikutustaidot monin eri tavoin: Kysymme, kuuntelemme, olemme avoimia ja 

osamme käyttää tunne- ja tilanneälyä. 

 Tiedon jakaminen ja välittäminen: Emme panttaa tietoa tai valikoi, mitä kerrotaan 

kenellekin. Kerromme aina kaikki työn, etenemisen ja asiakastyön kannalta oleellisen - myös 

ikävät asiat. Kerromme avoimesti niin onnistumisista kuin epäonnistumisistakin. 
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 Sopeutuminen, hyväksyntä, irti päästäminen: Suostumme hyväksymään sen tosiasia, 

että kaikki ei aina vastaa omia odotuksia tai mieltymyksiä, ja että olemassa olevan 

todellisuuden kanssa on pystyttävä toimimaan. Pyrimme keskittymään niihin asioihin, jotka 

ovat omalla vastuulla ja joihin voi itse suoraan vaikuttaa. 

 Itsetuntemus: Opettelemme tuntemaan itsemme, vahvuutemme ja kehitystarpeemme ja 

hyödynnämme niitä toiminnassamme. 

 Vastavuoroisuuden periaate: Haluamme ja kykenemme auttamaan toisiamme. 

 

Vuonna 2020 on tarkoitus yhdistää Tempo-projektissa tunnistettuja taitoja laadukkaan 

asiakaskokemuksen valmennusohjelman seuraavaan vaiheeseen. 

 

Toinen Motivoitunut ja osaava henkilöstö -kärkihankkeen projekteista keskittyi johtamisen 

kehittämiseen. Liideri-projektilla mahdollistetaan sitä, että päivittäinen johtaminen ja esimiestyö 

tukevat ja edistävät entistä paremmin kaikkien kiwainspectalaisten strategianmukaista työskentelyä. 

Liideri-valmennusohjelmaan osallistuvat kaikki esimiehet ja sen tavoitteina ovat mm. valmentavan 

otteen lisääntyminen johtamisessa ja esimiestyössä sekä muutosjohtamisen taitojen lisääntyminen. 

Nämä kehitysaskeleet mahdollistavat osaltaan organisaation uudistumista, yhteistyön kehittymistä 

sekä yhä laadukkaamman asiakaskokemuksen tuottamista. Vuoden aikana Liiderissä toteutettiin 

ohjelman kick-off, johtamissuuntautuneisuuden arviointi, muutosjohtamisen valmennus, erilaisten 

ihmisten valmennus sekä coaching-ryhmiä eri johtamisen teemoista. Ohjelma jatkuu vuonan 2020. 

 

Somen suurlähettiläät -koulutus toteutettiin toista kertaa. Somen Suurlähettiläät on konsepti, jolla 

tuetaan ja kannustetaan kiwainspectalaisia asiantuntijoita vakuuttavaan verkkoviestintään sekä 

yrityksen ja oman asiantuntijuuden kohottamiseen. Some mahdollistaa asiatuntijoidemme 

profiloitumisen oman alansa vaikuttajana ja asiantuntijana sekä verkostoitumisen yli toimialarajojen. 

 

Vuoden aikana järjestettiin myös kouluttajakoulutusta asiantuntijoille, jotka toimivat kouluttajana 

Kiwa Inspecta koulutuksissa. Koulutuspäivässä käytiin läpi yhteisiä koulutuksiin liittyviä 

toimintatapoja, kouluttajat jakoivat parhaita käytäntöjään case-esimerkkien avulla ja opittiin vinkkejä 

vakuuttavaan esiintymiseen.  
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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.  
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4 Työhyvinvointi 

4.1 Työaika 

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

työsuhteessa oli 92,4 % henkilöstöstä ja osa-aikaisena 7,6 %. Työpäivien määrä vuonna 2019 oli 

251. Teoreettinen vuosityöaika henkilötyövuotta kohti oli 1957 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. Esimiehellä on merkittävin rooli ottaa 

havaitut asiat käsittelyyn varhaisessa vaiheessa. Asioiden puheeksiottaminen onkin osa normaalia 

esimiestyötä. 

4.3 Sairauspoissaolot 

Sairauspoissaoloja oli 7,9 työpäivää henkilötyövuotta kohti. Sairauspoissaolon pituus oli keskimäärin 

5,5 työpäivää. Sairauspoissaolojen osuus teoreettisesta säännöllisestä työajasta oli 3,0 %. 

Sairauspoissaolojen määrä Kiwa Inspectassa on edelleen maltillinen, mutta jonkin verran noussut 

edellisiin vuosiin verrattuna. Pitkien, yli 30 päivää kestävien sairauspoissaolojen osuus on noussut. 

Pääasiallisena syynä tähän ovat useamman henkilön vakava sairaus, joista on aiheutunut pitkiä 

poissaoloja sekä väliaikaista tai pysyvää työkyvyttömyyttä. 

4.4 Työterveyshuolto 

Kiwa Inspectan työterveyshuollon sopimus on erittäin kattava ja sen palveluja hyödynnettiin 

runsaasti myös vuonna 2019. 

 

Vuodenvaihteessa 2017 - 2018 tehdyn sähköisen työterveyskyselyn perusteella toteutettiin erilaisia 

toimenpideitä työterveyshuollossa. Työterveyshoitajan soittokontakteja ja terveystarkastuksia 

toteutettiin suunnitellusti eniten. Työterveyshoitajat ovat ohjanneet puhelun, terveystarkastuksen tai 

vastaanotolla muutoin nousseiden asioiden pohjalta työntekijän eri asiantuntijoille, mm. 

työterveyslääkäri, työfysioterapeutti, työpsykologi, ravitsemusterapeutti tai erikoislääkäri. 
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Vastaanotoilla on laadittu yksilöllisiä omasuunnitelmia eri aihealueittain. Yleisimmät 

terveystavoitteiden aihealueet ovat olleet hyvinvointi työssä, liikunta, kipu ja fyysisen toiminnan 

haitta, painonhallinta, kolesteroli, ruokavalio, selkäkipu ja verenpaine. 

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 2019  liikunta- ja kulttuurietuuskortti oli 

käytössä 521 henkilöllä. 

 

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 2019 toimintaryhmiä olivat 

 Hiihtoryhmän osallistuminen Finlandia-hiihtoon 

 Tampereen sporttiryhmä 

 Polkupyöräkerhon osallistuminen Tahko MTB-tapahtumaan 

 Pääkaupunkiseudun jääkiekkoryhmä 

 Juoksuryhmän osallistuminen Helsinki City Running Day’hin 

 Ryhmän osallistuminen Team City Challenge -tapahtumaan Tampereella 

 Pääkaupunkiseudun ilmajoogaryhmä 

 Osallistuminen Jukolan viesti -suunnistustapahtumaan 

 Moottoripyöräkerhon osallistuminen Imatran ajoihin 

 Padel Lahti 

 Pääkaupunkiseudun crossfittaajat 

 Lassilan carting-ryhmä 
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Kuva 14: Juoksuryhmä Helsinki City Running Day’ssa 

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. 
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5 Tasa-arvo 

5.1 Tasa-arvon nykytila 

Sukupuolten välisen tasa-arvon nykytilaa kuvaavia tunnuslukuja vuonna 2015 -2019 olivat: 

Tasa-arvo eri mittareilla 2019 2018 2017 2016 2015 

Naisten osuus henkilöstöstä (%) 19,1 17,3 17,5 17,2 16,5 

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

Naisten osuus keskijohdosta (%) 27,3 30,2 31,0 23,7 19,4 

Naisten osuus laskuttavasta hlöstöstä (%) 12,1 11,1 10,7 10,4 10,2 

Keskimääräinen ikä n/m (v) 0,94 0,96 0,99 0,99 0,98 

Naisten keskipalkka suhteessa miesten 
keskipalkkaan samantasoisissa tehtävissä (%) 

98,1 99,7 97,0 101,0 99,2 

5.2 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 98,1 %. 

  



 

 

 

6 Henkilöstötunnuslukuja 

HENKILÖSTÖRAKENNE 2019 2018 2017 2016 2015 

Henkilöstön määrä      

Henkilötyövuodet (htv) 638,9 621,5 568,6 538 506,4 

Henkilöstömäärä vuoden lopussa (hlö) 675 652 599 574 534 

Henkilöstömäärä keskimäärin vuoden aikana (hlö) 676 633 594 561 541 

Ikärakenne      

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

Seniori-ikäisten (45 v-) osuus henkilöstöstä (%) 48,3 48,6 49,2 49,0 50,7 

Eläkkeelle siirtyneiden keski-ikä (v) 65,1 63,9 64,2 64,4 64,6 

Työsuhteen kesto ja laatu      

Henkilöstön keskimääräinen palvelusaika (v) 10,0 10,5 11,1 11,2 11,6 

Viiden viimeisen vuoden aikana tulleiden osuus 

 henkilöstöstä (%) 

41,5 38,3 34,1 35,9 33,0 

Vakinaisten osuus henkilöstöstä (%) 92,3 92,2 92,2 90,9 94,8 

Määrä-aikaisten osuus henkilöstöstä (%) 7,7 7,8 7,8 9,1 5,2 

Lähtövaihtuvuusprosentti (%) (eronneet) 7,1 4,8 3,3 2,2 4,0 

Eläkkeelle siirtyneiden osuus henkilöstöstä (%) 1,1 2,5 2,1 1,5 1,9 

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

Tulovaihtuvuusprosentti (%) 20,4 22,0 15,9 18,0 17,9 

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

Kokoaikaisten osuus henkilöstöstä (%) 92,4 91,7 92,2 92,2 93,6 

Osa-aikaisten osuus henkilöstöstä (%) 7,6 8,3 7,8 7,8 6,4 

OSAAMINEN 2019 2018 2017 2016 2015 

Osaamisen kehittäminen      

Koulutuspäivien määrä (pv/htv) 6,1 5,2 6,1 4,6 3,9 

Koulutukseen osallistuneiden osuus henkilöstöstä (%) 65,8 61,0 61,1 54,4 50,7 

Rekrytointi      

Ulkoisten rekrytointien määrä (kpl)  136 141 97 97 94 

Sisäisten rekrytointien määrä (kpl) 22 15 19 10 10 

Rekrytointien määrä yhteensä (kpl) 158 156 116 107 104 

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

  



 

 

 

TYÖHYVINVOINTI 2019 2018 2017 2016 2015 

Työajan käyttö      

Työpäivien määrä vuodessa (lkm) 251 251 251 253 252 

Sairauspoissaolojen osuus teoreettisesta säännöllisestä 
työajasta (%) 

3,0 2,0 2,1 2,0 2,8 

Sairauspoissaolot (sis. tapaturmapoissaolot) 2019 2018 2017 2016 2015 

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

Sairauspoissaolojen määrä henkilöä kohti (pv/hlö) 7,5 4,9 5,4 5,1 7,0 

Sairauspoissaolojen pituus keskimäärin (pv/tapaus) 5,5 4,5 4,0 3,5 4,7 

Terveysprosentti (ilman sairauspoissaoloja olleiden osuus 

henkilöstöstä) (%) 

39,1 43,9 43,9 39,4 40,1 

Ammattitaudit (lkm) 0 0 0 0 0 

TASA-ARVO 2019 2018 2017 2016 2015 

Naisten osuus henkilöstöstä (%) 19,1 17,3 17,5 17,2 16,5 

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

Naisten osuus keskijohdosta (esimiehistä) (%) 27,3 30,2 31,0 23,7 19,4 

Naisten osuus laskuttavista asiantuntijoista (%) 12,1 11,1 10,7 10,4 10,2 

Naisten keskipalkka suhteessa miesten keskipalkkaan 

samantasoisissa tehtävissä (%) 

98,1 99,7 97,0 101,0 99,2 

YHTEISKUNTAVASTUU 2019 2018 2017 2016 2015 

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

 


