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TOIMISTOTIIMIN YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUIDEN PÄÄTTÄMINEN
Khall § 187

Valmistelija sivistys- ja hallintojohtaja Mervi Pääkkö, puh. 0400 798 011 tai
mervi.paakko@perho.com.

Kunnanhallitus päätti asettaa kokouksessaan 13.5.2019, 103 § talouden
tasapainottamisryhmän tarkastelemaan keinoja vakauttaa kunnan taloutta ja etsiä
säästökohteita. Talouden tasapainottamisryhmä toimii vuoden 2019 loppuun saakka.
Talouden tasapainottamisryhmä on pyytänyt johtavia viranhaltijoita selvittämään
Perhon kunnan palkkahallinnon ulkoistamista ja teollisuus- ja toimitilojen,
asuinhuoneistojen, vesihuollon ja kaukolämpölaitoksen yhtiöittämistä. Lisäksi
valtuustoseminaari linjasi vuoden 2020 talousarvion valmistelua talousseminaarissaan
1.10.2019.
Toimistotiimin yhteistoimintaneuvottelu käynnistetään taloudellisista, tuotannollisista ja
toiminnan uudelleen järjestelyyn liittyvistä syistä, koskien palkkahallinnon ulkoistamista
ja yhtiöittämistä. Neuvotteluiden perusteella voidaan järjestellä tehtäviä uudelleen siten,
että joidenkin työntekijöiden/viranhaltijoiden nykyinen tehtävä lakkaa itsenäisenä
tehtäväkokonaisuutena. Lisäksi työntekijöiden/viranhaltijoiden tehtäviin voi tulla
olennaisia tai tätä pienempiä muutoksia.Työnantajan alustavan arvion mukaan
harkittavat toimenpiteet voivat johtaa enintään kahden työntekijän/viranhaltijan
palvelussuhteen irtisanomiseen. Toimenpiteisiin voi sisältyä myös palvelussuhteen
olennaisten ehtojen muuttamista irtisanomisperusteella. Tämän lisäksi toimenpiteisiin
voi sisältyä olennaista vähäisempiä vaikutuksia toimistotiimin palvelussuhteisiin
työtehtävien tai työjärjestelyiden muutoksina.
Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 26.8.2019, 39 § hyväksynyt talousohjelman
vuosille 2019-2022. Ohjelma sisältää henkilöstövähennykset yleisellä tasolla. Talouden
tasapainottamisryhmä on käsitellyt talousohjelmaa omissa kokouksissaan.
Vähennysten toimeenpano ja tarkempi kohdentuminen esitetään päätöksentekoon
hallintosäännön
mukaisen
päätöksentekomenettelyn
mukaisesti.
Yhteistoimintaneuvottelut on tarkoitus käydä ajalla 1.11-31.12.2019.
Oheismateriaaleihin lisätään neuvotteluesitys ja toimintasuunnitelma työllistymisen
edistämiseksi viimeistään maanantaina 7.10.219.
Lisätietoja asiasta/päätöksestä antaa kunnanjohtaja Lauri Laajala, puh. 0400 517 380 tai
lauri.laajala@perho.com.

Ehdotus:

Kunnanhallitus päättää
1. käynnistää toimistotiimin yhteistoimintaneuvottelut
2. hyväksyä
edistämiseksi

neuvotteluesityksen

sekä

toimintasuunnitelman

työllistymisen

3. kunnanhallituksen edustajan/edustajat yhteistoimintaneuvotteluihin kunnanjohtajan
ja osastopäälliköiden lisäksi

Päätös:

Jäsen Pekka Riihimäki esitti, että yhteistoimintaneuvotteluita ei käynnistetä.
Riihimäen esitys raukesi kannattamattomana.
Kunnanhallitus päätti hyväksyä kunnanjohtajan päätösehdotuksen ja nimesi
yhteistoimintaneuvotteluihin kh:n pj Antti Hietaniemen ja kh:n II vpj Sirpa Itäniemen.
----Merkittiin, että jäsen Tanja Jaatinen poistui kokouksesta klo 17.22.
----Merkittiin, että jäsen Pekka Riihimäki ilmoitti jättävänsä eriävän mielipiteen sillä
perusteella, että ulkoistamisella ei saada pitkällä aikavälillä säästöjä, kun lisäksi
meneillään oleva yhtiöittämisselvitys on kesken ja "Koti ja työ Perhossa" ei vastaa
kyseistä päätöstä.

---

-----

Khall § 247

Valmistelija sivistys- ja hallintojohtaja Mervi Pääkkö, puh. 0400 798 011 tai
mervi.paakko@perho.com.

Kunnanhallitus päätti käynnistää toimistotiimin osalta yhteistoimintaneuvottelun
kokouksessaan 7.10.2019, 187 § ajalla 1.11-31.12.2019. Neuvottelut ovat vielä kesken
ja neuvotteluaikaa on syytä jatkaa tammikuulle. Kolmas neuvottelu on 19.12.2019.
Lisätietoja asiasta/päätöksestä antaa kunnanjohtaja Lauri Laajala, puh. 0400 517 380 tai
lauri.laajala@perho.com.

Ehdotus:

Kunnanhallitus päättää jatkaa toimistotiimin yhteistoimintaneuvotteluita 31.1.2020
saakka.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

---

-----

Khall § 9

Valmistelija sivistys- ja hallintojohtaja Mervi Pääkkö, puh. 0400 798 011 tai
mervi.paakko@perho.com.

Kunnanhallitus päätti käynnistää toimistotiimin osalta yhteistoimintaneuvottelun
kokouksessaan
7.10.2019,
187
§
ajalla
1.11-31.12.2019
ja
jatkoi
yhteistoimintaneuvotteluaikaa 16.12.2019, 247 §:ssä tarvittaessa tammikuulle 2020.
Toimistotiimin neljän jäsenen ja työnantajapuolen edustajien kesken on neuvoteltu
5.11.2019, 2.12.2019 ja 19.12.2019. Viimeisessä neuvottelussa todettiin yksimielisesti,
että neuvottelut voidaan päättää.
Esityslistan oheismateriaalina käytyjen neuvotteluiden pöytäkirjat ja näiden liitteet. Yksi
henkilöstön edustaja ei allekirjoittanut pöytäkirjaa, eikä hyväksynyt saavutettua,
yksimielistä neuvottelutulosta neuvottelujen jälkeen. Hänen kantansa on pöytäkirjan
liitteenä, toimitettu kirjallisena 13.1.2020.
Yhteistoimintaneuvotteluiden toimeenpano päätetään erillisessä pykäläkohdassa.

Lisätietoja asiasta/päätöksestä antaa kunnanjohtaja Lauri Laajala, puh. 0400 517 380 tai
lauri.laajala@perho.com.

Ehdotus:

Kunnanhallitus päättää todeta toimistotiimin yhteistoimintaneuvottelut päättyneeksi
yksimieliseen lopputulokseen.

Kunnanjohtajan muutettu päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää todeta toimistotiimin yhteistoimintaneuvottelut päättyneeksi ja
hyväksyä saavutetun neuvottelutuloksen.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

---

-----

