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Paikalla 16.11.2020 klo 10:00-10:45
Riitta Mustola
Marjaana Pihlajakangas
Juhani Vesamäki
Jarkko Hyvönen
Marianna Hyvönen
Merja Luomanen
Ville Repo

Paikalla
Paikalla
Paikalla
Paikalla Teams
Paikalla-Teams
Paikalla
Paikalla

JYTY
JHL
Työsuojeluvaltuutettu
Työsuojeluvaltuutettu
JUKO
Työsuojeluvaltuutettu
Työsuojelupäällikkö

Kokouksen avaus
Läsnäolijat
Asiat
1. Tekninen johtaja Ville Repo esitteli läsnäolijoille tilanteen ja mihin säästötoimenpiteillä
pyritään. Kunnanhallitus on 30.3.2020 § 69 hyväksynyt koko kunnan henkilöstöä
koskevan yhteistoimintalain mukaisen yhteistoimintamenettelyn tarvittavien
säästötavoitteiden saavuttamiseksi. Reisjärven kunnanvaltuusto on hyväksynyt
kokouksessaan 27.5.2020 § 43 talouden tasapainottamisohjelman vuosille 2020-2023.
Säästöjä on suunniteltu teknisen toimialan kohdalle noin 319 580 euroa. Henkilöstön
vähentämistarve on enintään 6 henkilötyövuotta.
Valtuuston hyväksymä talouden tasapainotusohjelma tähtää merkittäviin pysyviin
käyttötalouden kustannusten alentamisiin kuntalain 110 § alijäämän kattamisvelvoitteen
toteuttamiseksi määräajassa. Teknisen toimialan osalta kyseessä on valtuuston
päätöksen toimeenpano, jonka edellyttämät rakenteelliset uudistukset tulevat
vaikuttamaan muun muassa henkilöstöön työtehtäviin, työaikoihin ja sijoittumiseen.
Toimenpide-esitykset tulee siten käsitellä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain (YTlaki 449/2007) mukaisesti työnantajan ja henkilöstön välisessä
yhteistoimintamenettelyssä.
2. Marianna Hyvönen kysyi laskelmista, joihin säästötavoitteet perustuvat. Ville Repo kertoi
Perlacon Oy:n materiaalin olevan julkista ja löytyvän kunnan verkkosivulta
kunnanhallituksen kokouspöytäkirjojen liitteistä. Merja Luomanen esitteli toisen
käytetyn konsultin, Damicon Oy:n Minna Dammertin laatiman esityksen nykyisen vs.
nykyaikaisen keittiötoiminnan kulurakenteesta.

3. Jarkko Hyvönen kysyi tarkentavia kysymyksiä aiheesta ja asiasta keskusteltiin yleisesti.
4. Marianna Hyvönen kysyi määräaikaisuuksista ja niiden jatkumisesta liittyen ns. lava
auton toimintaan. Ville Repo vastasi. Lava auto on ehdottomasti säilytettävä liikenteessä
laajojen heijaste vaikutusten vuoksi. Kiinteistönhuollon lava-auto työllistää kuntouttavan
työtoiminnan piirissä olevia henkilöitä keskimäärin 4 kpl. Tämän kuntouttavan
työtoiminnan työskentelymahdollisuuden pois jäänti aiheuttaisi kunnalle noin 1500€/kk
kela sakkoja ja heikentäisi myös liukkaudentorjunnan yms. resurssia, jonka laiminlyönti
voi aiheuttaa valitettavia ja kunnalle kalliita henkilövahinkoja esimerkiksi liukastumisien
muodossa.
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5. Riitta Mustola esitti kysymyksen eläköityvien henkilöiden määrästä. Tällä hetkellä
mahdollisesti eläköityviä henkilöitä on 1.
6. Päätettiin pitää uusi Teams- kokous aiheesta 7.12.2020 klo 10:00. Koollekutsujana
työsuojelupäällikkö Ville Repo.
7. Lisätään pyynnöstä kommentti pöytäkirjaan, Marianna Hyvönen, JUKO ei hyväksy
henkilöstöön kohdistuvia leikkauksia.

Pöytäkirjan tarkastajat

Merja Luomanen
Työsuojeluvaltuutettu
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