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Uusien työntekijöiden
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Maria Kesti
Kun Paimion ensi vuoden
talousarviota käsitellään, on
syytä olla tarkkana, mikäli on kiinnostunut siitä, saako esimerkiksi Paimion kirjasto uuden kirjastovirkailijan vai ei. Kaupunginhallitus
päätti siirtää täyttölupa-päätöksen talousarviokäsittelyn
yhteyteen.
Kaupunginhallituksen ratkaisu tarkoittaa, että kirjasto
ei saa uutta virkailijaa ainakaan toiveensa mukaisesti jo
lokakuulle.
Suositusten mukaan Paimion kokoisen kaupungin
kirjastossa pitäisi olla 8–10
työntekijää, mutta vakituisia työntekijöitä on tällä hetkellä vain viisi. Mikäli myös
auki jäävä virka jätetään täyttämättä, vajeesta tulee entistä suurempi.
Myös muita täyttölupa-asioita siirrettiin talousarvion
yhteyteen. Eläkkeelle siirtyneen kiinteistönhoitajan tilalle olisi haluttu saada uusi
työntekijä, mutta kaupunginhallitus palaa asiaan loppuvuodesta.
Eläköityvän kiinteistön-

hoitajan vastuulla on ollut
useita koulu- ja päivähoitorakennuksia, kuten Kyysilä,
Hanhijoki, Kriivari, PAKK:n
kurssikeskus, Tillintupa, Paloasema, Lempilä ja Lepola.
Teknisen lautakunnan mielestä hänen tehtäviensä jakaminen muille aiheuttaisi
sietämättömän tilanteen ja
heikentäisi kiinteistöjen turvallisuutta ja toimintavarmuutta.
Paimiossa on yhteensä 8,5
kiinteistönhoitajaa.
Myös etsivän nuorisotyöntekijän ja pajaohjaajan työsuhteiden vakinaistaminen
odottaa budjettikäsittelyä.
Sen sijaan PaltanPataan
saatiin osa-aikainen kokki
joulukuuhun saakka, sen jälkeen kokoaikainen kokki toistaiseksi. PaltanPadan henkilöstöresurssit ja -kustannukset eivät muutoksen myötä
kasva.
PaltanPadan keittiöstä
kokki jäi viime vuoden syyskuussa osa-aikatyökyvyttömyyseläkkeelle. Kokonaan
eläkkeelle hän siirtyy vuodenvaihteessa. Hänen tilalleen
palkattu osa-aikainen kokki irtisanoutui tehtävästään.

Infrapalveluista kadonnut
kolmannes henkilöstöstä
Tia Aho on tuore paimiolainen. Alun perin hän on kotoisin Ruskolta. Eläkkeelle juuri jäänyt Jarmo Virta on kotoisin Paimiosta Isolompakon-

Aho 9 kuukautta
Hyvä ilmapiiri tärkeää
työaika on säännöllinen. Aho
on nauttinut nykyisestä työstään siksi, että sijaisresursseja
on enemmän kuin yksityisellä
puolella, ja myös välineet ovat
ammattimaisemmat.
Kunta-alalle tyypillisiä ovat
pitkäikäiset työurat. Virta viihtyikin kunnallisella puolella
niin hyvin, että jäi virkaan eläkeikään saakka. Myös Aho toteaa, että hän voisi hyvin kuvitella olevansa nykyisessä työssä lopun ikäänsä.
Virran työuran aikana Pai-

mioon rakennettiin muun muassa KTO:n laitos ja kaupungintalo. Hän myös näki Motellin nousun ja tuhon.
– Ensimmäiseksi rakennettiin Motellin päärakennus ja
huoltoasema, ja olin silloin
mukana hanslankarina ja betonikärrärinä. Kun Motellia
laajennettiin, olin siellä töissä vastaavana työnjohtajana.
Rakennustarkastajana hyväksyin Motellin purkamisen, Virta kommentoi.

Kun Aho aloitti Askalassa,
vanhainkodin laitosapulaiset
olivat aiemmin siivonneet itse ja paikka oli kaupungin siivoustoimelle uusi kohde.
– Kaikki oli sekaisin, välineitä puuttui, työohjeita ei ollut, talo on hyvin sekava ja olen
täällä ainoa tilahuoltaja. Piti itse havaita, että kas vain, tuollakin pitää siivota. Yllättäen
kuitenkin pomo soitti ja kyseli, että pärjäänkö, eikä se soitto
ollut viimeinen kerta. Sellaista

en ollut ikinä ennen kohdannut. Tuli olo, että minusta välitetään, Aho kertoo.
Entä mikä Virran on saanut
pysymään Paimiossa töissä?
– Hyvät työkaverit ja hyvä
henki, hän vastaa heti.
– Tuttu paikka, ja toisaalta
pääsi tutustumaan jatkuvasti uusiin ihmisiin. Me olimme
ne, jotka pääsivät heti ensimmäiseksi keskustelemaan uusien kuntalaisten kanssa ja ajamaan heidät paimiolaisiksi.

PAIMIO Kuntien tekninen
puoli toimii paljon vartijana.
Esimerkiksi Paimiossa teknisissä ja ympäristöpalveluissa
vastataan vuosittaisista 3,5
miljoonan euron arvoisista investoinneista sekä 20 miljoonan euron käyttöomaisuuden
ylläpidosta.
Osasto joutuu tekemään tätä työtä yhä vähemmällä väellä. Henkilöstön keski-ikä on
korkea, eikä eläköityneiden
tilalle saa noin vain rekrytoida uusia työntekijöitä. Tällä
vuosikymmenellä ei ole saatu
ottaa uutta työntekijää kymmenen poislähteneen tilalle.
Infrapalveluiden henkilöstöstä on kadonnut kolmanneksen verran, vaikka kunnossapidettäviä teitä ja viheralueita on vuosi vuodelta

enemmän. Vajetta on paikattu kausityövoimalla, harjoittelijoilla, työllistetyillä sekä ulkoistamalla. Siivottavaa
lattiapinta-alaa Paimiossa on
44 500 neliömetriä. Siivottavia rakennuksia on 37.
Samoin siivottava neliömäärä kasvaa tasaisesti, mutta uusia käsipareja ei ole saatu. Asiaa on koetettu ratkoa
tiimityöllä, tehtävien priorisoinnilla, toimenkuvien tarkennuksilla sekä ulkoistamalla.
Teknisten ja ympäristöpalveluiden ensi vuoden taloussuunnitelmassa todetaankin,
että pitkäaikaiset sijaistukset ovat minimihenkilöstöllä
hankalia tai mahdottomia, ja
myös työssä jaksaminen on
koetuksella.

mäkoot saavat suureta
jo käynnissä olevien suurten
kouluremonttien lisäksi irtaimistokuluihin. Esimerkiksi
suuri osa Vistan koulun nykyisistä kalusteista säilytetään tai
korjataan, mutta 1970-luvun
muovituolit ja lastulevykalusteet lähtevät pois, sillä ne ovat
kehnossa kunnossa eikä niihin ole saatavilla enää varaosia. Nämä peruskoulujen in-

vestoinnit nielaisevat 185 000
euroa, lukion TVT-tekniikka
20 000 euroa, ruokapalvelut
50 000 euroa ja päivähoidon
TVT-tekniikka 25 000 euroa.
Taloussuunnitelmassa kerrotaan myös koulupalveluiden tämänhetkisistä pulmista ja riskeistä. Ongelmaksi on koettu
muun muassa tietotekniikas-

sa heikkotasoinen opetusohjelmisto, puutteet langattomissa
verkoissa ja tietohallinnon henkilöstön aliresursointi. Uuden
opetussuunnitelman tavoitteetkin ovat osin epärealistisia.
Vuorohoidon tarve varhaiskasvatuksessa on lisääntynyt.
Yhteensä yksi oppilas kuluttaa kunnallisia varoja 7 609 eu-

roa vuodessa. Oppilaan hintalappu on ollut kalliimpi vuosi
vuodelta, ja vielä vuonna 2004
yhden oppilaan kustannukset
olivat yli kaksituhatta euroa
pienemmät.
Toisaalta valtakunnallinen keskiarvo on 8 599 euroa. Mikäli Paimio noudattaisi valtakunnallista keskiarvoa, kaupungilla olisi vuodessa

1,1 miljoonaa euroa nykyistä
enemmän menoja.
Kotihoidon tuen piirissä on
Paimiossa 146 alle kouluikäistä lasta, joista 95:lle maksetaan
Paimiolisää. Päivähoidon piirissä on 77% kaupungin alle
kouluikäisistä lapsista. Kaupungin päiväkodeissa on 380
lasta, kunnallisessa perhepäivähoidossa 110 ja yksityisessä

hoidossa 170 lasta.
Alakouluissa on 758 oppilasta, yläkoulussa 346 oppilasta
ja pienryhmissä 86 oppilasta.
Peruskoulun jättävät ikäluokat ovat Paimiossa nyt pienimmillään.
Lukiossa on 228 opiskelijaa,
joista 40 asuu Sauvossa.

