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YHTEISTOIMINTALAIN MUKAINEN NEUVOTTELUESITYS 
 
Karvian kunnanhallitus on kokouksessaan 23.3.2020 päättänyt käynnistää koko kunnan 
henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut. 
 
Neuvoteltavat asiat ja aiottujen toimenpiteiden perusteet 
 
Suomen hallituksen 16.3.2020 linjaamat toimet COVID-19 -viruksen leviämisen rajoittamiseksi on 
johtanut Karvian kunnan tarjoamien palveluiden supistamiseen, mikä vähentää merkittävästi 
kunnan töitä. Kunnan taloustilanne oli heikko jo ennen epidemian alkua ja viruksen leviämisen 
rajoituskeinot tulevat heikentämään taloustilannetta merkittävästi mm. vähenevien verotulojen 
myötä. 
 
Henkilöstökulut muodostavat merkittävän osan kunnan menoista. Poikkeustilanteen jatkuessa 
töiden uudelleen organisointia sekä mahdollista henkilökunnan lomauttamista ja osa-aikaistamista 
on selvitettävä tuotannollisista ja taloudellisista syistä. 
 
Karvian kunta (työnantaja) kutsuu henkilöstönsä yhteistoiminnasta kunnissa (449/2007) annetun 
lain 4 §:n 1. momentin 4) kohdan mukaiseen yhteistoimintaneuvotteluun. Kyseisen lainkohdan 
mukaan työnantajan ja henkilöstön välisessä yhteistoiminnassa käsitellään sellaiset asiat, jotka 
koskevat henkilöstön asemaan merkittävästi vaikuttavia muutoksia työn organisoinnissa sekä 
taloudellisista tai tuotannollisista syistä toimeenpantavaa osa-aikaistamista ja lomauttamista. Työn 
tai työn tarjoamisedellytysten katsotaan lomauttamisen perusteena vähentyneen tilapäisesti, jos 
niiden voidaan arvioida kestävän enintään 90 päivää. Ottaen huomioon tämänhetkinen arvio 
epidemian ja siitä johtuvien rajoitteiden kestosta voidaan olettaa, ettei yli 90 päivän lomautuksille 
ole tarvetta. 
 
Yhteistoiminnasta annetun lain 15 §:n nojalla yhteistoiminnasta voidaan kuitenkin poiketa erittäin 
painavista syistä, joita ei ole voinut ennakolta tietää ja, jotka ovat yhteistoimintamenettelyn 
esteenä. Tällöin voidaan 4§:n 1 momentin ja 4 kohdassa sekä 7 §:ssä tarkoitetussa asiassa tehdä 
päätös ilman edeltävää yhteistoimintamenettelyä. 
 
Osassa kunnan tehtäviä työn voidaan katsoa keskeytyneen työsopimuslain 2 luvun 12 §:n 2 
momentissa tarkoittamalla tavalla ennalta arvaamattomasta ja työntekijästä sekä työnantajasta 
riippumattomasta syystä. Tällöin työnantajalla on velvollisuus maksaa palkka esteen ajalta, 
kuitenkin enintään 14 päivältä. 
 
 
Neuvottelujen aika, paikka ja sisältö 
 
Ensimmäinen neuvottelutapaaminen järjestetään 6.4.2020 klo 13:00 kunnantalolla 
valtuustosalissa sekä etäyhteyden välityksellä. Yhteistoimintaneuvottelut päättyvät YT-lain 
13 §:n mukaisesti aikaisintaan 14 vuorokauden kuluttua neuvottelujen alkamisesta lukien. 
Neuvottelujen tarkemmasta aikataulusta sovitaan ensimmäisessä neuvottelutapaamisessa.  
  
Neuvotteluissa käsitellään harkittavien toimenpiteiden perusteita, vaihtoehtoja ja vaikutuksia.  
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Neuvottelujen osapuolet  
Neuvotteluesityksen antamishetkellä työnantajan tiedossa on seuraavat henkilöstön edustajat, 
jotka edustavat alkavissa yhteistoimintaneuvotteluissa seuraavia henkilöstöjärjestöjä ja koko 
henkilöstöä:  
 
Luottamusmies, JYTY Sirpa Ala-Rämi 
Luottamusmies, JHL, Pirkko Välimäki 
Luottamusmies, JUKO, Katri Lamberg 
 
Työnantajaa neuvotteluissa edustavat kaikkien neuvotteluissa käsiteltävien asioiden osalta:  
 
Kunnanhallituksen pj. 
Kunnanjohtaja 
Kunnansihteeri – koulutoimenjohtaja 
Kunnanrakennusmestari 
 
Kokouksiin voi osallistua tarvittaessa myös muita työnantajan ja henkilöstön edustajia. 
 


