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Kuntarakenne 2020 –työryhmä on päättänyt 13.9.2016 käynnistää tukipalveluita
koskevan selvitystyön valmistelut toimintojen tuloksellisuuden lisäämiseksi.
Teknisten toimintojen ja ruokapalvelun osalta on tarpeen laatia
valmistautumissuunnitelma, jossa tarkastellaan tytäryhtiöiden ja kunnan oman
palvelutuotannon uudelleenorganisointia. Tarkastelussa ovat koko
kuntakonsernin teknisten toimintojen ja tukipalveluiden rakenteet,
henkilöstöresurssit ja –sijoittelu sekä palvelutuotannon kustannukset.
Soten siirtyessä maakuntahallinnolle 1.1.2019, uusi kunta on toimintojen ja
palvelutuotannon suhteen uudessa tilanteessa. Valmistautuminen muutokseen
koskee erityisesti tukipalveluita, joiden tuottajaorganisaatiosta ja -muodosta ei ole
tällä hetkellä yksityiskohtaista tietoa. Sote -palvelutuotannon henkilöstön lisäksi
tukipalvelutuotannon henkilöstöstä siirtyy maakunnan järjestämän organisaation
palvelukseen henkilöstö, joiden työpanos kohdistuu yli 50 %:a
sote-palvelutuotantoon. Näin ollen Ranuan kunnan henkilöstöstä noin 170
työntekijää siirtyy uuden organisaation palvelukseen.
Kuntarakenne 2020 –työryhmä on 23.9.2016 päättänyt esittää, että tytäryhtiöiden
ja kunnan oman tukipalvelutuotannon uudelleenorganisointia koskeva selvitystyö
käynnistettäisiin marraskuun aikana ja BDO Oy:n tarjous selvitystyöstä
hyväksyttäisiin. Toimeksiantona olisi selvityksen tekeminen ja toimintasuunnitelmaehdotuksen laatiminen tukipalveluiden uudelleenorganisoinnista teknisessä
toimessa, ruokahuollossa ja kuntakonsernin tytäryhtiöissä (Ranuan Lämpö Oy,
Ranuan Vesihuolto Oy ja Ranuan Kuituverkot Oy). Toimintasuunnitelmassa
linjataan organisaatiomuutos- ja yhdistämistarpeet, tarvittavat resurssit ja
tehtävien muutosten toteuttamisaikataulu.
Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa
(13.4.2007/449) 4 §:n mukaan yhteistoiminnassa käsiteltäviä asioista ovat mm.
henkilöstön asemaan merkittävästi vaikuttavia muutoksia työn organisaatiossa,
kunnan palvelurakenteessa, kuntajaossa tai kuntien välisessä yhteistyössä.
Kuntarakenne 2020 -työryhmä on järjestänyt informaatio- ja keskustelutilaisuuden teknisen toimen ja ruokapalvelun henkilöstölle 23.9.2016 toimintojen ja
palvelutuotannon järjestämisestä tulevaisuuden kuntaa ajatellen. Ruokapalvelu
toimii tällä hetkellä hallinto-osaston alaisuudessa ja selvityksessä tarkastellaan
tulevaisuuden organisaatiorakennetta.
Henkilöstön näkemyksen mukaan selvitys- ja uudelleenorganisointityön tekeminen on tarpeellinen muuttuneen palveluverkon ja toiminnallisten muutosten sekä

tulevan sote-uudistuksen näkökulmasta. Prosessin onnistuminen edellyttää
henkilöstön vahvaa sitoutumista. Kevään 2016 aikana on kartoitettu kuntaan
jäävien toimintojen palveluverkkoa 2020 -luvun loppupuolelle saakka sekä tehty
henkilöstötarveselvitystä luonnollinen poistuma huomioiden.
Kuntakonsernin tytäryhtiöt Ranuan Lämpö Oy, Ranuan Vesihuolto Oy ja Ranuan
Kuituverkot Oy ovat kokoontuneet 29.9.2016. Tytäryhtiöt pitävät selvityksen
tekemistä välttämättömänä tulevaisuuden haasteita silmällä pitäen.
Yhteistyöryhmä on käsitellyt tukipalveluiden valmistautumissuunnitelman
laatimisen valmistelua ja selvityskuvausta kokouksessaan 3.10.2016.
Yhteistyöryhmällä ei ollut huomautettavaa hankkeesta.
Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää käynnistää tukipalveluita koskevan
selvitystyön tekemisen välittömästi. Samalla kunnanhallitus päättää hyväksyä
BDO Oy:n tarjouksen selvityksen tekemisestä.
Kunnanhallitus päättää, että selvitystyön ohjausryhmänä toimii Kuntarakenne
2020 -työryhmä, jota täydennetään henkilöstön edustajilla siten, etta jokainen
toimialue nimeää (kiinteistönhoito, ruokapalvelu ja konserniyhtiöt) edustajansa
ohjausryhmään.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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