
Valtuuston perehdytysseminaari 
Peurunka 23. - 24.5.2017 

Henkilöstön puheenvuoro 





Henkilöstöjärjestöjen 
pääluottamusmiehet 

Juko Kupari Pekka (TS) Siitari Heljä (KVTES ja LS) 
 Kääriäinen Petri / Timo Marjasalo (OVTES ja KVTES) 
  
Kunta-alan koulutettu hoitohenkilöstö KoHo 
Pollari Jaana (Tehy)     Puikkonen Sari (Super) 

Kunta-alan unioni Ahonen Kimmo (JHL)       
Tuderus Hannu (JHL)   Hanna Katajamäki (JHL) 
Sihvonen Ulla-Sinikka (Jyty) 

Näiden luottamusmiesten lisäksi pääsopijajärjestöillä on paikallisesti 
 sovitun mukaan jäsenmäärään (ajankäyttöön) ja tehtäväjakoon  
perustuen alakohtaisia luottamusmiehiä (osa-aikainen/oto). 



Luottamusmiesten tehtävät 

KVTES 2017 LUKU VII määrittelee seuraavasti: 
• Yhteistoimintajärjestelmä, jonka tarkoitus on 

edistää virka- ja työsopimusten 
noudattamista, työnantajan ja viranhaltijan / 
työntekijän välillä syntyvien erimielisyyksien 
tarkoituksenmukaista, oikeudenmukaista ja 
nopeaa selvittämistä sekä työrauhan 
ylläpitämistä                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 



Luottamusmiesten tehtävät 

• Välittää lm-toimintaan liittyviä tietoja ja 
ilmoituksia osapuolten kesken 

• Järjestää ts-vaalit 
• Toimii henkilöstöedustajana 

yhteistoimintaelimessä 
• Luottamusmiehet pyrkivät ehkäisemään  

ongelmia jo ennen niiden syntymistä hyvässä 
yhteistyössä työnantajan kanssa! 



Työsuojeluvaltuutetut 

Perusturva: 
Johdon tuki, Sosiaali- ja terveyspalvelut:  
Tuula Jokela 
Vanhus- ja vammaispalvelut sekä lastensuojelu: 
Sami Haapakoski 
Sivistys: 
Pertti Kabris, Reima Närhi ja Jari Poikolainen 
Toimihenkilöt: otona Meri Lumela 



Työsuojeluvaltuutetut 

Kaupunkirakenne, Konsernihallinto ja 
liikelaitokset (pl. Pela) 
Jari Huupponen 
Toimihenkilöt: otona Timo Mattila 
Ks-Pelastuslaitos: 
Marko Lehtonen 
Toimihenkilöt: otona Ari Juvonen 



Työsuojeluvaltuutetun tehtävät 

• Työsuojelun valvontalain tarkoittama 
yhteistoimintahenkilö, edustaa henkilöstöä 
työpaikkaa tai työturvallisuutta koskevissa 
asioissa 

• Perehtyy työpaikkoja koskeviin 
työturvallisuusasioihin ja osallistuu 
työsuojelutarkastuksiin 

• Kiinnittää työntekijöiden huomiota työn 
turvallisuutta ja terveellisyyttä edistäviin 
seikkoihin 
 



Ajankohtaisia asioita 
• Yhteistoimintamenettely aina ennen päätösten 

tekoa henkilöstöön liittyvissä asioissa 
• Yhteistyö sujuu, mutta sote-muutos työllistää 

neuvottelukumppaneita 
• Sote: maakuntaan häviää sosiaali- ja terveyspuoli 

sekä osa hallinnosta ja tukipalveluista, jäljelle jää 
sivistys suurimpana, lisäksi 
kaupunkirakennepalvelut 

• Henkilöstön jaksaminen muutostilanteessa 
• Henkilöstön sairastaminen 

 



Lisää ajankohtaista 

• Henkilöstö ei ole kuluerä vaan voimavara! 
• Kannustavaa palkkapolitiikkaa (henkilökohtaisten 

lisien aktiivinen käyttö hyvästä työsuorituksesta) 
• Kikyn vaikutus: pysyvä vastikkeeton työajan 

lisääminen sekä määräaikainen lomarahojen 
leikkaus 

• Viime vuodet kunta-alan työntekijät ovat 
joustaneet sekä palkassaan että työajassaan – 
näin ei voi jatkua, tilanne kestämätön 



Soten plm:n kommentit 

• Henkilöstöjärjestöjen ja henkilöstöhallinnon 
yhteistyö jäämässä sote-maakuntauudistuksen 
jalkoihin 

• Samoin kaupungin oman työn kehittäminen ja 
henkilöstön palkkakehitys 

• Valtion taholta tuleva rahoituksen 
tasausjärjestelmä => asettaa tiukat raamit 
henkilöstön lisäykselle, samalla palvelutarpeet 
kasvavat väestön määrän kasvaessa jatkuvasti 
 



Soten plm:n kommentit 

• Kotihoidon ja vanhusten tilanne huolestuttaa: 
- Sairaanhoitopiiristä ja terveyskeskussairaalasta 

vähennetty potilaspaikkoja, Muuramen 
irtautuminen vähensi 20 paikkaa => 
kotihoitoon painetta 

- Kotihoidossa hoidontarpeen ja resurssien 
välinen epäsuhta on mittava, sairaslomat 
lisääntyneet 



Sote-maakuntauudistus 
• Osa toiminnasta siirtymässä yhtiöihin, työsuhteen 

ehtojen muutokset huolena 
• Pirstaloituuko yhteistyö jatkossa, kun toimintaa 

liikelaitoksessa, omassa yhtiössä, yksityisissä 
yhtiöissä? 

• Miten yhteistyö kaupunkiin jäävien palvelujen 
kanssa? 

• Miten kaupunki pitää huolta siitä, ettei osaavin 
henkilöstö valu yksityiselle? 

• Omien palveluiden kilpailu markkinoilla - ollaanko 
riittävän kilpailukykyisiä? 



Haasteita siis riittää! 
 

Toivomme välitöntä ja rakentavaa 
yhteistyötä kanssanne, arvoisat 

poliitikot  
 
 
 
 

 
Hyvää alkavaa uutta 

valtuustokautta!! 
 


	Valtuuston perehdytysseminaari Peurunka 23. - 24.5.2017
	Dia numero 2
	Henkilöstöjärjestöjen pääluottamusmiehet
	Luottamusmiesten tehtävät
	Luottamusmiesten tehtävät
	Työsuojeluvaltuutetut
	Työsuojeluvaltuutetut
	Työsuojeluvaltuutetun tehtävät
	Ajankohtaisia asioita
	Lisää ajankohtaista
	Soten plm:n kommentit
	Soten plm:n kommentit
	Sote-maakuntauudistus
	Haasteita siis riittää!��Toivomme välitöntä ja rakentavaa yhteistyötä kanssanne, arvoisat poliitikot ����

