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Valtuutettu Päivi Pietari ym. aloite: Turun hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan henkilöstölle kertakorvaus arvostuksena koronapandemian aikana tehdystä vaativasta työstä

Valtuustoaloite 15.1.2021 Turun hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan
henkilöstölle kertakorvaus arvostuksena koronapandemian aikana tehdystä
vaativasta työstä Covid 19-viruksen aikaansaama maailmanlaajuinen pandemia on vaatinut erityisesti sotesektorin ja opetus- ja kasvatussektorin henkilöstöltä uuteen poikkeusolotilanteeseen valmistautumista, työskentelyä tilanteissa, joissa ei ole ollut varmuutta turvallisuudesta, ja joissa on joutunut vaarantamaan oman ja perheenjäsentensä terveyden ennenkokemattomalla tavalla, sekä joustavasti siirty-mään uusiin työskentelytehtäviin ja -menetelmiin.
Pandemia on ollut meille kaikille uusi henkeä uhkaava kriisi ja siitä syystä erityisesti näiden kaupungin toimialojen henkilöstölle, joiden on päivittäin työssään kohdattava asiakkaita, potilaita, kasvatettavia ja opetettavia, se on ollut
erityisen haasteellista ja stressiä aiheuttavaa. Keväällä 2020 henkilöstö joutui
valmiuslain velvoittamana tinkimään omista oikeuksistaan ja omasta hyvinvoinnistaan. Työntekijät ovat joutuneet työskentelemään yli kaikkien normaalien riskirajojen ja kuormituksen tason. On kyse siis oikeudesta ja kohtuudesta. Koronasta aiheutui kuluja kunnille viime vuonna noin 2 miljardia euroa.
Ne saivat valtiolta koronatukea noin 3 miljardia euroa. Kuntien koronaan perustuvasta lisätuesta on siis jäämässä yli arviolta miljardi euroa. Kuntatalous
ei myöskään ole kärsinyt niin suurista tulojen menetyksistä kuin arveltiin, koska Suomen talous on selvinnyt koronasta paremmin kuin ennustettiin. Maan
hallituksen koronaviruksen torjunta on ollut ja on jatkossakin vahvasti kuntien
sote-sektorien vastuulla. Hallitus on osoittanut kunnille viime ja tänä vuonna
miljardien eurojen koronasta johtuvan taloudellisen lisätuen. Rahaa siihen
on. Kyse on oikeudenmukaisuudesta. Koronan vuoksi valtion osoittamista
isoista panoksista valtionosuuksiin on Turussa nyt osoitettava arvostavana
eleenä palkkio niille kaupungin työntekijöille, jotka altistivat työnsä vuoksi
oman terveytensä toisten hyväksi. On kohtuullista, että nämä rahat ei valu
vain muihin menoihin vaan myös henkilöstön arvostukseen. Turun Kaupungin vuoden 2020 tilinpäätöksen ennakkotietojen mukaan vuosikate jää plussalle ja tilinpäätös on 10,2 M€ ylijäämäinen. Esitän, että Turku maksaa kevään 2021 aikana 500€:n kertapalkkion kaikille hyvinvointi- ja sivistystoimen
työntekijöille. Päivi Pietari kaupunginvaltuutettu (sd.)
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