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Asia: Oulun teknisen liikelaitoksen työtehtävät ja toiminta

Oulun kunta-alan yhteisjärjestö JHL ry:n hallitus on kokouksessaan 
26.8.2015 päättänyt yksimielisesti lähestyä Oulun kaupungin virkamiesjohtoa
sekä päättäjiä kannanotollaan koskien Oulun teknistä liikelaitosta.

Useissa yhteisjärjestön hallituksen kokouksissa Oulun teknisen liikelaitoksen 
tilanne on herättänyt runsasta keskustelua. 
Henkilöstön näkökulmasta katsottuna tilanne näyttää huolestuttavalta 
työtehtävien ja toiminnan osalta.

Henkilöstön jaksaminen/työhyvinvointi:

Keski-ikä oli vuonna 2014 hiukan yli 51v, joka yksistään aiheuttaa omat 
haasteensa. Ellei liikelaitokseen saada palkata uutta henkilöstöä keski-ikä 
tulee vain nousemaan.

Oulun teknisen liikelaitoksen työt ovat pääasiassa fyysisesti raskaita töitä. 
Lisäksi toistuvista muutoksista (esim. organisaatio) aiheutuvat paineet, 
jatkuva kiire ja epävarmuus tulevasta aiheuttavat työperäistä stressiä. 
Edellämainittujen asioiden yhteisvaikutuksella on lisääntyvä vaikutus 
seuraaviin asioihin; sairauspoissaolot kasvavat, tapaturma-alttius ja 
virheiden mahdollisuudet lisääntyvät. 

Työtehtävät ja toiminta:

Oulun teknisen liikelaitoksen yksiköstä riippuen töitä olisi enemmän kuin mitä
resurssien puitteissa on mahdollista tehdä.

Esimerkiksi:
Kiinteistöhoito/korjaus- ja kunnossapitopalveluita tuottavalle yksikölle olisi 
töitä huomattavasti enemmän mitä pystytään tekemään. Työmaata kohden 
ei välttämättä ole kuin yksi Teknisen liikelaitoksen oma työntekijä ja tämän 
johdosta joudutaan käyttämään vuokratyövoimaa ja jopa antamaan osa 
töistä suoraan yksityiselle sektorille tai jo sovittujen tehtävien luovutus 
viivästyy. Vastuun näilläkin työmailla kantaa Oulun tekninen liikelaitos ja 
tämä tuo omalta osaltaan kuormitusta myös työnjohtajatasolle. 
Työnjohtajalla voi olla samaan aikaan useita eri työkohteita johdettavanaan 
ja valvottavaan. Omien työntekijöiden lisäksi he myös joutuvat vastaamaan 
ulkopuolisesta työvoimasta.

Haitallisia vaikutuksia: Oulun teknisen liikelaitoksen työntekijät joutuvat 
korjaamaan yksityisiltä toimijoilta jo luovutettuja työkohteita ja se lisää 
entisestään työpaineita ja aiheuttaa käytännössä kaksinkertaista työtä ja 
lisälaskua Tekniselle liikelaitokselle.



Yhteisjärjestön tietojen mukaan tilaaja on tyytyväinen Oulun teknisen 
liikelaitoksen työnlaatuun ja haluaisi teettää enemmän töitä Oulun teknisellä 
liikelaitoksella.

Todellisia kustannusvertailuja ei ole julkisesti esitelty ja Oulun kunta-alan 
yhteisjärjestö esittää, että nämä tulisi tuoda julkiseen käsittelyyn. 
Tietojemme mukaan hintavertailua on tehty tarjoushintojen, ei toteutuneiden
hintojen perusteella, jolloin ei pystytä oikeasti vertaamaan kustannuksia.

Omistajapoliittisten linjausten määritelmät, säästötoimenpiteistä johtuvat 
täyttölupakiellot sekä ylityökiellot ovat rankaisseet Oulun Teknisen 
liikelaitoksen toimintaa yltiömäisessä mittakaavassa.

Oulun teknisessä liikelaitoksessa monimuotoiset tehtävät aiheuttavat mm. 
paikallisesti sovittavia muutoksia voimassa oleviin virka- ja 
työehtosopimuksissa sovittuihin työaikamuotoihin. 
Esimerkiksi: vuorotyöt, mahdolliset yöllä tehtävät työt, kuten yleisesti 
talvikunnossapitoon liittyvät tehtävät. 

Mm. oppisopimuskoulutuksen hyödyntäminen/lisääminen tässä Oulun 
kaupungin työllisyystilanteessa olisi hyvä signaali henkilöstön suuntaan.

Oulun kunta-alan yhteisjärjestö JHL ry:n mielestä Oulun teknisen 
liikelaitoksen työnlaatu on erittäin hyvällä tasolla ja hinta on kilpailukykyinen 
yksityisen sektorin tuottamiin palveluihin nähden.

Oulun kunta-alan yhteisjärjestö JHL ry esittää, että Oulun teknisen 
liikelaitoksen osalta tehdään seuraavat toimenpiteet:
- selvitys nykytilasta ja tarpeesta (tilaaja-tuottajamalli)
- selvitys ostopalveluista
- todellinen rekrytointi tarve

Esitämme, että Oulun tekninen liikelaitos tarjoisi myös jatkossa laadukkaita 
palveluita kuntalaisille kilpailukykyisin hinnoin.

Lisäksi esitämme, että laadun valvonnan on oltava yhteneväinen Oulun 
teknisen liikelaitoksen ja yksityisen toimijan kanssa, jotta vältyttäisiin jälki 
korjauksilta ja näiden töiden kustannuksilta
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