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Valtuutettu Muhiadin Hersi ym. aloite: Koulunkäynnin ohjaajien lomautukset on lopetetteva
Valtuustoaloite

Koulunkäynnin ohjaajien lomautukset on lopetettava
Turku lomauttaa edelleen vakituisia koulunkäynnin ohjaajia kesäksi. Koulunkäynnin ohjaajat ovat
avainasemassa koululaisten oppimisen kannalta. Koronan aikana jopa osa
ohjaajista ovat olleet koulussa esim.
erityislasten kanssa ja ovat huolehtineet heidän oppimisestaan, kun opettajat
ovat etätyöstä käsin antaneet
tehtäviä. Ohjaajat ovat samojen oppilaiden kanssa luokissa kuin opettajatkin.
Jopa yli 10 vuotta vakinaisena
työntekijänä kaupungilla olleet joutuvat kesän ajaksi lomautetuiksi. Tämä vaikuttaa pitkään heidän toimeentuloonsa negatiivisesti. Tämä on huonoa henkilöstöpolitiikkaa ja viestii heidän tärkeän työnsä arvostuksen puutteesta.
Kaupungin kokonaisbudjetissa lomautuksista säästyvät palkat ovat pieni menoerä, mutta yksityiselle pienipalkkaiselle työntekijälle iso taloudellinen menetys. Nämä työntekijät ansaitsevat myös palkkojen korotukset! Palkat on saatava tämän päivän tasolle.
Kaupungilla on rekrytointiongelmia ja yksi syy tähän on liian paljon jälkeenjääneet palkat, jotka laahaavat perässä muusta hintakehityksestä,
Esitän, että kaupungin talousarviossa huomioidaan näiden vakituisten työntekijöiden lomautusten lopettaminen
ja varataan talousarvioon heidän palkkoihinsa määrärahat koko vuodeksi.
Kouluissa voidaan järjestää kesätoimintaa sitä tarvitseville oppilaille kesäkuun
ajan ja elokuussa ennen koulujen alkua. Heinäkuu on lomakuukausi. Jos halukkaita oppilaita ei tule kesätoimintaan, on kaupungin tarjottava lomautusten
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tilalle mahdollisuus muuhun työhön kaupungin sisällä, jotta ansionmenetyksiä
ei tule.
Määräaikaisten työsopimusten ketjuttaminen on lopetettava
Kaupungin työntekijöiden määräaikaisuutta pitkitetään turhaan vuosia. Työntekijä voi tehdä työtä
samassa työpaikassa viisi tai kymmenenkin vuotta määräaikaisena. Tämä on
lopetettava ja työntekijät vakinaistettava heti kun tiedetään työn jatkuvan toistaiseksi,
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Kannattajat (25 kpl)
Diop Paco (VAS)
Uusitalo-Heikkinen Mervi (VAS)
el-Khatib Amro (VAS)
Koiranen Sara (VAS)
Paasikivi Sanna (PS)
Pätäri Taru (SDP)
Anttila Juha (PS)
Lindfors Jaakko (VAS)
Mohamed Yusuf (SDP)
Muukkonen Mirka (VAS)
Kaarniharju Laura (PS)
Lumme Riina (VIHR)
Nurmio Timo (SDP)
Furuholm Timo (VAS)
Wulff Nicke (RKP)
Achrén Ulla (RKP)
Funck Anna (VAS)
Vörlund-Wallenius Terhi (RKP)
Engblom Sofia (VIHR)
Seila Viivu (SDP)
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Rantanen Laura (VIHR)
Vähä-Heikkilä Matti (VIHR)
Sultan Abdullahi (VAS)
Ratilainen Niina (VIHR)
Sundqvist Mikaela (VIHR)
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