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sivistystoimenjohtaja, asiantuntija

1.

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja todettiin läsnäolijat.
Kokouksen aluksi tutustuttiin Karkkilan Perussuomalaisten lähettämään
viestiin (muistion liitteenä). Siinä he ilmoittavat irtisanoutuvansa
työryhmän toiminnasta.
Todettiin, että on valitettavaa, ettei kaikki puolueet ole mukana
työryhmän toiminnassa ja korostettiin yhteistyön tärkeyttä. Säästöjen
saavuttamiseksi tarvitaan pitkäjänteistä työtä.

2.

Talouden tasapainotustoimet –listauksen läpikäynti
Keskusteltiin ja käytiin läpi listassa olevia asioita.
Todettiin mm.
- ptky Karviaisen osalta säästötavoite ei välttämättä toteudu
ja kaupungin kiinteistöjen myyntivoittotavoite vaatii kiinteistöjen
myyntiin laittamista
- kaupunginhallituksen käsittelyyn menevät 10.6.2013 seuraavat
tasapainotyöryhmän esitykset:
Talouden tasapainotus / vuoden 2013 yksittäiset
sopeuttamistoimet
Se sisältää seitsemänkohtaisen esityksen säästötoimista.

-

keskustelun kuluessa työryhmä muutti kohdan 2 sisällön
seuraavasti
kaikista vastuualueiden ja yksiköiden määrärahaylityksistä ja
tuloarvioiden alituksista haetaan etukäteen lupa, mistä tehdään
päätös luottamustoimielimessä.
- kohdat 4 ja 6, jotka koskevat henkilöstön koulutuksiin osallistumista
ja poissaoloja ovat mukana, koska ennakkopäätösten tekemisessä
on esiintynyt puutteita
Talouden tasapainotus /vuoden 2013 henkilöstömenojen
vähentäminen
- työryhmä esittää yhteistoimintamenettelyn mukaisten neuvottelujen
aloittamista. Neuvottelujen jälkeen kaupunginhallitus päättää
mahdollisista lomautuksista ja muista toimista.
(Asiakirjat muistion liitteenä)
3.

Toimitilastrategian täsmentäminen
Keskusteltiin toimitilastrategian mukaisista mahdollisesti myytävistä
kiinteistöistä. Todettiin, että myyntiä voitaisiin alkaa selvittää seuraavista:
- Jokiväärän päiväkoti
- neuvola
- Noholan vanhustentalot (Suorakatu 1)
- päivätoimintakeskus (HUS:n käytössä)
- Sorvinrinteen rivitalo (yksittäiset tyhjentyneet asunnot)
- Verälänsuora

4.

Valmistautuminen vuoden 2014 säästöjen käsittelyyn
Tasapainotyöryhmä kokoontuu seuraavan kerran elokuussa. Tarkoitus on,
että säästötoimenpiteet tulevat syksyllä laadittavan ensi vuoden
talousarvion pohjaksi.

5.

Organisaatiouudistuksen valmistelutilanteen esittely
Kehittämispäällikkö ja työryhmän virkamiesjäsenet esittelivät suunnitteilla
olevaa organisaatiouudistusta työryhmän luottamushenkilöille.
Uudistuksen tavoitteena on parantaa asiakaspalvelua, yhdistää pienempiä
yksiköitä isompiin sekä lisätä yhteistyötä eri organisaatioiden välillä.
Uudistuksen yhteydessä käydään läpi myös eri prosessit
päällekkäisyyksien poistamiseksi. Organisaatiouudistuksen myötä selviää
optimaalisen henkilöstön määrä. (Kaavio liitteenä)

6.

Seuraava kokous
To 8.8.2013 klo 17.00 kokoushuone Formarissa.

7.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.20.
Risto Laakso
puheenjohtaja

Terttu Tammelin
sihteeri

