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Valtuustoaloite henkilöstön edustaja kaupungin johtoryhmään

Kaupunginvaltuusto 28.10.2019 § 65

 Kaupunginvaltuuston esityslistalla olleiden asioiden tultua
käsitellyksi pu heen joh ta ja totesi, että Vasemmiston
valtuustoryhmä on jättänyt seu raa van valtuustoaloitteen:

 "Henkilöstön edustaja kaupungin johtoryhmään

 Johtoryhmällä on keskeinen rooli kaupungin johtamisessa,
kehittäen ja tu kien kaupungin kokonaisjohtamista
kaupunkistrategiamme mukaisesti. Joh to ryh män keskeisiä
tehtäviä ovat esimerkiksi henkilöstöasiat, kun ta pal ve lut,
elinkeinoasiat, organisaatioin kehittäminen, yhteistyö
naapurikuntien kans sa, hyvinvointi, toimintaympäristön seuranta
ja ennakointi. Jo val mis te lui den aikana johtoryhmän jäsenet
valmistelevat monia tärkeitä pää tök siä, joilla on merkitystä
kuntalaisille, henkilöstölle sekä poliittiselle pää tök sen teol le.

 Kaupungin henkilöstön vaikuttamismahdollisuuksien lisäämiseksi
hen ki lös tön edustajan paikka kaupungin johtoryhmässä
kaupungin toi min ta-aja tuk sen sekä tavoitteiden saavuttamiseksi
on kaikkien yhteinen etu. Joh to ryh män tehtäviin kuuluu
strategisen työn lisäksi henkilöstöjohtamista, työn te ki jöi den ja
esimiestyön linjausta suunnitteluineen sekä kehittämisineen. Yh-
teis työs sä henkilöstöä kuulemalla voidaan parantaa
organisaation työ hy vin voin tia taloudellisia vaikutuksia
unohtamatta.

 Kaupungin johtoryhmällä ei ole lainsäädännöllä vahvistettua
asemaa, mut ta sillä on kuitenkin keskeinen rooli kaupungin
johtamisessa. Henkilöstö on kui ten kin resurssi, jota kaupunki
tarvitsee päästäkseen asettamiinsa ta voit tei siin ja henkilöstön
vaikuttamismahdollisuudet on päätöksenteossa huo mioi ta va.

 Esitämme että selvitetään johtoryhmän laajentamista henkilöstön
edus ta jan paikalla.

 Orivedellä 25.10.2019

 Vasemmiston valtuustoryhmä

 Mari Lind
 Markus Hannila
 Reijo Kahelin
 Irma Koskela
 Anne Kahelin"
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 Puheenjohtaja otti valtuustoaloitteen vastaan ja totesi, että aloite
lä he te tään kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

 - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kaupunginhallitus 18.11.2019 § 272

Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus toimittaa val-
tuus to aloit teen kaupunginjohtajan ja johtoryhmän valmisteltavaksi
siten, että val mis te lu toimitetaan kau pun gin hal li tuk sel le 31.3.2020
mennessä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

 - - - - - - - - - - - - - -

Kaupunginhallitus 16.03.2020 § 67

 Asian valmistelussa on selvitetty kehyskuntien käytäntöä
henkilöstön edus ta jas ta kuntien johtoryhmissä. Yhtä poikkeusta
lukuunottamatta kun tien johtoryhmissä ei ole henkilöstön
edustusta, vaan yhteistyö henkilöstön kans sa hoidetaan muulla
tavoin.

 Orivedellä on käytäntönä, että henkilöstöjärjestöjen edustajat
kutsutaan vä hin tään kaikkiin sellaisiin valtuustoseminaareihin,
joissa käsitellään hen ki lös töön liittyviä asioita (organisaatio,
talous ym.). Lisäksi kaupungissa on yh teis työ toi mi kun ta, jossa
ovat kaikki henkilöstöjärjestöt edustettuna. Toi mi kun nan
kokouksissa käsitellään henkilöstön asemaan vaikuttavia asioita
se kä työsuojeluasioita. Johtoryhmän ja henkilöstön edustajien
välinen tie don kul ku ja yhteistyö on varmistettu edellä kuvatuilla
tavoilla, joten pysyvä edus tus johtoryhmässä ei ole
tarkoituksenmukainen.

 Mikäli henkilöstön edustaja nimetään johtoryhmän vakituiseksi
jäseneksi, tar koit taa se edustajalta käytännössä merkittävää
työajan kohdentamista ko kouk siin osallistumiseen. Johtoryhmä
kokoontuu omaan kokoukseensa kau pun gin hal li tuk sen
kokouspäivinä noin 2,5-3 tuntia kerralla, noin joka toi nen viikko.
Lisäksi johtoryhmän kokouksia on tarvittaessa pidempinä ko ko
päivän tai puolen päivän teemakokouksina 3-4 kertaa vuodessa,
joh to ryh mä osallistuu hallituksen ja valtuuston iltakouluihin noin
10-15 kertaa vuo des sa sekä erilaisiin seminaareihin.

 Yhteistyötä henkilöstön kanssa voisi vielä tiivistää järjestämällä
esim. 1-2 ker taa vuodessa henkilöstön edustajien ja kaupungin
johtoryhmän yhteisiä ko kouk sia.
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 Henkilöstön osallistumista asioiden valmisteluun voidaan lisätä
myös suo raan koko henkilöstölle suunnatuilla kyselyillä tms.
Kyseistä tapaa on käy tet ty esim. toiminnan ja talouden
kehittämissuunnitelman ja var hais kas va tuk sen palveluverkon
laatimisen yhteydessä. Tällöin koko henkilöstö pää see suoraan
vaikuttamaan asioiden valmisteluun ilman, että heidän edus ta jan-
sa toimii asian koordinoijana.

Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää esittää
val tuus tol le, että se

1. merkitsee tiedoksi valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen,

2. toteaa, ettei kaupungin johtoryhmää laajenneta henkilöstön edus ta jal-
la, vaan henkilöstön ja johtoryhmän yhteistyötä tiivistetään esim. se-
los te osan mukaisilla toimenpiteillä ja

3. toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Merkittiin, että kaupunginhallituksen jäsen Reijo Kahelin ilmoitti
asiaan eriävän mielipiteensä, joka on liitteenä.

 - - - - - - - - - - - - - -

Kaupunginvaltuusto 27.04.2020 § 22
 Liitteenä on Reijo Kahelinin eriävä mielipide.

 Keskustelun kuluessa valtuutettu Eliisa Suohonen esitti, että
asiaan li sä tään ponsi, jonka mukaan yhteistyötoimikunta
kokoontuu säännöllisesti ker ran kuukaudessa muuna kuin
kesäloma-aikana. Esitystä ei kannatettu, jo ten se raukesi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

 - - - - - - - - - - - - - - - - -

Orivedellä 11.5.2020


