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PAIKKA Sähköinen kokous

OSALLISTUJAT

LÄSNÄ Saarinen Markku puheenjohtaja
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Benamar Sanna varajäsen
Heiskanen Antti jäsen
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
LIIKKE 08.04.2020 § 15

Esitys Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös Hyväksyttiin.
-----------------------------------
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Pöytäkirjan tarkastajat
LIIKKE 08.04.2020 § 16

Esitys Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Sanna Benamar ja
Juha Heinänen.

Päätös Hyväksyttiin.
---------------------------------------
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Yhteistoimintaneuvottelujen aloittaminen Lohjan Liikuntakeskus
Oy:ssä
LIIKKE 08.04.2020 § 17 Maailmanlaajuisesti vallitseva COVID-19-epidemia alkoi vaikuttaa Lohjan

Liikuntakeskus Oy:n toimintoihin maaliskuun 2020 alkupuolella.
Asiakasmäärät alkoivat vähentyä ja siivoustoimenpiteitä alettiin
tehostamaan. Torstaina 12.3.2020 LLK Oy:n johtoryhmä nimitti yritykseen
koronaviruksen varautumisryhmän ja perjantaina 13.3.2020 ryhmä päätti
lopettaa kaikki ryhmäliikunnat. Valtioneuvoston linjauksen mukaisesti
kaikki Lohjan Liikuntakeskus Oy:n liikuntapaikat suljettiin tiistaista
17.3.2020 alkaen. Maanantaina 30.3.2020 Valtioneuvosto linjasi, että tämä
poikkeustila kestää 13.5.2020. Vähintään tähän päivämäärään asti myös
LLK Oy:n liikuntapaikat tulevat pysymään kiinni.

 Liikuntapaikkojen sulkeutumien on vaikuttanut LLK:een kassavirran
täydellisenä pysähtymisenä sekä töiden osittaisena vähenemisenä.

 LLK Oy:n arvioidaan menettävän liikevaihdostaan n. 250.000 € mikäli
toiminnot päästään käynnistämään 14.5.2020. Mikäli poikkeustila jatkuu
pidempään menetykset ovat luonnollisesti suuremmat. Yhtiön
keskimääräiset henkilöstökustannukset ovat n.150.000 € kuukaudessa.

 Työt LLK:ssa ovat vähentyneet seuraavasti. Liikuntapalveluiden puolella
uimavalvonta, vesiliikuntaryhmien, uimakoulujen, vauvauintien ja kaikkien
muiden ryhmäliikuntatuntien ohjaus jäi liikuntatilojen sulkeutuessa
kokonaan pois. Lisäksi Neidonkeitaan ja Tennarin asiakaspalvelupisteissä
lähipalvelu päättyi ja tilalle jäi vain puolipäiväinen puhelinpalvelu kahden
viikon ajaksi, joka sekin on nyt vähäisen tarpeen vuoksi ohjattu
liikuntakeskuksen sähköpostiin. Myös yksilölliset liikuntaneuvonta-
asiakaskäynnit peruutettiin. Vastaavasti ollaan pystytty tekemään
suunnitelmat kesätoimintojen osalta valmiiksi, lasten uimakoulut ja muu
kesätoiminta, sekä ryhmäliikuntatoiminta. Neidonkeitaan ja Tennarin
asiakaspalvelupisteet, uimavalvomo, allasosaston ja alakerran varastot on
perusteellisesti siivottu. Lohjalaisille on tuotettu liikuntamahdollisuuksia
nettivideoiden välityksellä sekä kirjallisten ohjeiden avulla.
Vakiovuoropäätökset on lähetetty käyttäjille tiedoksi ja vuorojen syöttö
tilavarausohjelmaan saadaan päätökseen viikon 15 alussa. Uimavalvomon
ja asiakaspalvelupisteiden puutteelliset perehdytysohjeet on päivitetty ja
lisäksi perehdytysohjeiden laadinta on saatu hyvään alkuun
liikuntamarkkinoinnin ja ryhmäliikunnan osalta. Kesken jääneiden
liikuntakurssien osallistujille on lähetetty tieto ryhmien suunnitellusta
jatkamisesta eri vaihtoehdoin.

 Kesäkuun alusta alkavaksi suunnitellut kurssit ja ryhmäliikuntatunnit tulee
luoda varausohjelmaan, jotta ne ovat valmiina mahdollisten
ilmoittautumisten käynnistyessä 15.5.2020. Kurssiluonnit saadaan
valmiiksi viimeistään pääsiäisen jälkeisellä viikolla.

 Liikuntapalveluhenkilöstöstä kolmen ohjaaja-valvojan ja yhden
asiakaspalvelutyöntekijän tulee aloittaa työt 1 vrk ennen liikuntapaikkojen
avaamista, jotta tilojen ja laitteiden toimintavalmius saadaan varmistettua.
Mikäli liikuntapaikkojen avautuminen siirtyy pidemmälle syksyyn on syksyn
toimintojen käynnistämiseen varauduttava vähintään 2 viikkoa ennen
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toimintojen alkamista. Liikuntamarkkinoijan työpanosta tarvitaan myös
kiinniolon aikana 2 vrk viikossa, tiedotusasioiden ja hallinnon tehtävien
hoitamiseen.

 Liikuntapaikkojen puolella päivittäinen liikuntapaikkojen hoitotyö päättyi
jäähallin, uimahallin ja sisäliikuntatilojen osalta. Vastaavasti ollaan pystytty
aloittamaan jäähallin remontti etuajassa sekä uimahallin ja kuntosalien
vuosihuollot. Lisäksi liikuntatilat Neidonkeitaan pesu-, sauna ja allastiloja
lukuun ottamatta on siivottu perusteellisesti. Ennen mahdollista
poikkeustilan loppumista tulee välttämättä saada valmiiksi uimahallin
vuosihuolto ja siivous. Vuosihuolto sitoo neljä omaa henkilöä
valmistumiseen asti. Aikataulun mukaan uimahallin remontti on valmis
13.5. Allaspesut työllistävät viisi henkilöä viikon 15. Pesu- ja puku- ja
saunatilat siivotaan viikolla 16. Muut allaspuolen tilat siivotaan viikolla 17.
Tämän jälkeen siivoushenkilöstö pyritään siirtämään kaupungin muihin
yksiköihin. Ennen Neidonkeitaan avaamista vaaditaan vielä 2-3 päivän
remonttisiivous. Jäähallin remontti ei vaadi omaa henkilökuntaa ennen
toukokuun loppua. Ulkoliikuntapaikoista yleisurheilukenttä, nurmikentät,
Tennarin massakentät ja beachvolley-kentät tulee saada siihen kuntoon,
että ne voidaan avata tilanteen salliessa. Massa- ja beachvolleykenttien
avaaminen edellyttää kuuden henkilön 1,5 viikon työpanosta ennen
avausajankohtaa. Yleisurheilukentän kalustaminen vaatii kaksi henkilöä
neljän päivän ajan. Nurmikenttien kunnossapito vaatii jatkuvasti kahden
henkilön työpanoksen.

 Liikuntapaikkojen ollessa suljettuna säästöjä saadaan pienentyneiden
energiakustannusten muodossa. Näiden euromääräinen suuruus
aikavälillä 17.3.2020 - 13.5.2020 on n. 80 000 €. Koko yrityksen osalta
säästöä kertyy henkilöstökuluissa, koska tarvetta palkanlisien maksuun ei
ole. Euromääräinen säästö aikavälillä 17.3. - 13.5.2020 on n. 20.000 €.

 Edellä esitetyn johdosta Lohjan Liikuntakeskus Oy:ssä on tarpeen
käynnistää yhteistoimintaneuvottelut koronaviruksen aiheuttaman
poikkeustilan johdosta. Neuvotteluiden tavoitteena on saada turvattua
yrityksen tulevaisuus ja mahdollistaa liikuntapalveluiden käynnistämisen
välittömästi poikkeustilan päätyttyä. Neuvottelut voivat mahdollisesti johtaa
henkilöstön lomautuksiin.

 Mahdollisilla lomautuksilla tavoiteltaisiin kustannussäästöjä
henkilöstökuluissa niin paljon kuin se on mahdollista toimintojen ja
välttämättömien kunnostustoimenpiteiden siitä kärsimättä. Henkilöstön
vähentäminen on perusteltua erityisesti siltä osin kun henkilöstölle ei ole
osoittaa tarpeellista työtä. Henkilöstöllä on mahdollisen lomautuksen
aikana oikeus tehdä muuta työtä. Mahdollisen lomautuksen aikana
työntekijällä on mahdollisuus myös pitää vuosilomaa, jolta ajalta työnantaja
maksaa vuosiloma-ajan palkkaa. Vuosiloman myöntämisestä päättää
työnantaja. Osa Liikuntakeskuksen henkilöstöstä on jo siirtynyt kaupungin
muihin tehtäviin ja osa tulee siirtymään. Henkilöstön siirtymisen
suunnittelua jatketaan koko ajan. Tavoitteena kuitenkin on, että LLK Oy
pystyy käynnistämään toimintansa tarkoituksenmukaisella volyymillä
välittömästi poikkeustilan päätyttyä.
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Esitys 
Tj. Hallitus päättää, aloittaa yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 51 §:n

mukaiset yhteistoimintaneuvottelut, joiden piiriin kuuluu koko LLK Oy:n
henkilöstö. Yhteistoimintaneuvotteluiden tavoitteena on saada turvattua
kustannussäästöjen avulla yrityksen tulevaisuus sekä mahdollistaa
liikuntapalveluiden käynnistäminen poikkeustilan päätyttyä.

Päätös Hyväksyttiin.
-----------------------------------


