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Kunnan työntekijöiden työtehtävien ja osaamisen kartoittaminen muuttuneessa
tilanteessa
Koronavirusepidemian leviämisen hidastamisen vuoksi tehdyt toimenpiteet ovat
vaikuttaneet voimakkaasti Marttilan kunnan toimintoihin. Koska kunnan joissakin
yksiköissä työn määrä vähenee tai loppuu kokonaan ja joissakin tarvitaan lisää työvoimaa
sovittiin johtoryhmässä, että kunnan kaikkien työntekijöiden työtehtävät kartoitetaan
perjantaihin mennessä esimiesten toimesta ja sen pohjalta päätetään tehtäväjärjestelyistä
tapauskohtaisesti. Tehtäväjärjestelyjä tarkistetaan tarpeen mukaan tilanteiden muuttuessa.
Työtehtäviä ja työaikoja järjestellään siten, että työt tulevat tehdyksi myös muuttuneissa
olosuhteissa.
KT Kuntatyönantajalta on odotettu valtakunnallista ohjeistusta, miten toimitaan
henkilöstöasioissa poikkeustilanteessa. Isot kaupungit ovat yhdessä Kuntaliiton kanssa
hakemassa yhteistä linjaa. Vaihtoehtoina tilanteessa, jossa oman työn jatkaminen ei ole
mahdollista, on
1) siirtäminen enintään 8 viikoksi muuhun soveltuvaan tehtävään joko kokoaikaisena tai
osa-aikaisena
2) määräys vuosilomalle (jos on vanhoja lomia pitämättä)
3) palkanmaksun lopettaminen 14 päivän jälkeen, jos ei ole tarjota työtä tai ei halua ottaa
muuta työtä vastaan.
Marttilan kunnassa tavoitteena on, että kaikille työntekijöille löydetään työtehtäviä myös
häiriö- ja poikkeustilanteessa, siksi tehtävä- ja osaamiskartoitus on tärkeää tehdä.
Kuitenkin työntekijöiden tasapuolisen kohtelun vuoksi työtehtävien on oltava myös
poikkeustilanteen aikana todellisia. Tulevan suunnitteluun, varastojen siivoamiseen ym. voi
aikaa varata enintään muutamia päiviä.
Hallintojohtajan esitys:
Kunnanjohtaja päättää, että kunnan kaikkien työntekijöiden työtehtävät ja osaaminen
kartoitetaan perjantaihin 20.3. klo 12 mennessä. Johtoryhmä koordinoi kokonaisuutta ja
arvioi muutostarpeita.
Kunnanjohtajan päätös:
Päätän hallintojohtajan päätösehdotuksen mukaisesti.
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Oikaisuvaatimusoikeus

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai, jonka
oikeuteen. velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Marttilan kunnanhallitus
Härkätie 773
21490 MARTTILA

Oikaisuvaatimusaika ja
sen alkaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on
asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä
tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä,
saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen
merkittynä aikana.

Pöytäkirjan nähtäväksi
asettaminen

25.3.2020

Tiedoksiantopäivä

25.3.2020

Oikaisuvaatimuksen
sisältö ja toimittaminen

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on
tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava viranomaiselle ennen
oikaisuvaatimusajan päättymistä.

