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Kaupunginhallitus 11.05.2020
Aika

11.05.2020 klo 16:00 - 19:37

Paikka

Kaupunginhallituksen kokoushuone

Osallistujat
Nimi
Ryynänen Aimo
Nieminen Tero
Koivunen Tuula
Avelin Venla
Erola Ville-Petteri
Jokinen Ida
Kaitaranta Jari
Laaksonen Pertti
Papinaho Sirkka-Liisa
Lonka Riitta
Keskevaari Jarmo
Laatunen Kirsti
Pieski Osmo
Suikkanen Päivi
Hämäläinen Kristiina
Ahvo Timo
Määttä Seppo

Tehtävä
pj., teams-etäyhteys
1. vpj., teams-etäyhteys
2. vpj., teams-etäyhteys
j., teams-etäyhteys
j.
j., teams-etäyhteys
j., teams-etäyhteys
j., teams-etäyhteys
j. teams-etäyhteys
valt. pj., teams-etäyhteys
valt. 1. vpj., teams-etäyhteys
valt. 2. vpj., teams-etäyhteys
kaupunginjohtaja, esittelijä
talous- ja hallintojohtaja, pöytäkirjanpit.
hyvinvointipääll., klo 16.30-17.00,
teams-etäyht.
sivistystoimenjoht., klo 17.05-17.30,
teams-etäyht.
tekninen johtaja, klo 17.05-17.30,
teams-etäyht.

Allekirjoitukset
Aimo Ryynänen
Päivi Suikkanen
Puheenjohtaja
Pöytäkirjanpitäjä
__________________________________________________________________________
Pöytäkirjan tarkastus
Pertti Laaksonen
Käsitellyt asiat

Sirkka-Liisa Papinaho

187 - 203

Pöytäkirjan nähtävilläolo
Pöytäkirja on julkaistu kaupungin kotisivuilla__________________.
Pöytäkirja on nähtävillä kaupunginvirastossa.
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kaupunginhallitus 11.05.2020 § 187
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Päätös:

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
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Pöytäkirjantarkastajien valinta
Kaupunginhallitus 11.05.2020 § 188
Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Pöytäkirjantarkastajat tarkastavat pöytäkirjan sähköisesti ja ilmoittavat tarkastuksesta Orimattilan kaupungin kirjaamon sähköpostiosoitteeseen kirjaamo(at)orimattila.fi.
Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pertti Laaksonen ja Sirkka-Liisa
Papinaho.
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Työjärjestyksen hyväksyminen
Kaupunginhallitus 11.05.2020 § 189
Hyväksytään lähetetyn esityslistan ulkopuolelta käsiteltäväksi
otettavat asiat.
Päätös:

Hyväksyttiin esityslistan mukainen työjärjestys. Todettiin pykälän
203 asiat.
Ennen varsinaisia kokousasioita Tomi Tura Ladec Oy:stä ja Eero
Parkkola Ramboll Oy:sta esittelivät Lahden seudun kierrätyspuiston
suunnitelmia. Hyvinvointipäällikkö Kristiina Hämäläinen esitteli
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen asioita.
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Hallitusaloite 27.4.2020, kaupunginhallituksen puheenjohtaja
Kaupunginhallitus 11.05.2020 § 190
Valmistelu ja lisätiedot: talous- ja hallintojohtaja Päivi Suikkanen, p.
040 848 3051, paivi.suikkanen(at)orimattila.fi
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Aimo Ryynänen teki 27.4.2020
kaupunginhallituksen kokouksessa suullisen aloitteen, jossa hän
esittää, että tekninen toimiala tekee selvityksen, miten saadaan
parempaa kilpailua ja kustannustietoisuutta teknisen toimialan
maanrakennushankkeisiin. Edelleen selvitetään, tuleeko tämän
vaikutuksesta useammalle yrittäjälle mahdollisuuksia osallistua
kilpailutuksiin.
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus päättää antaa aloitteen elinvoima- ja tekniselle
toimialalle valmisteltavaksi.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Täytäntöönpano
pöytäkirjanote: elinvoima- ja tekninen toimiala
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Lausuntopyyntö Lahden kaupunkiseudun MAL-sopimuksen luonnoksesta
141/10.00.00/2019
Kaupunginhallitus 11.05.2020 § 191
Asian valmistelija ja yhteystiedot: kaavoituspäällikkö suvi.lehtoranta@orimattila.fi, 040 5155 183
Lahden kaupunki pyytää Orimattilan kaupunginhallituksen lausuntoa
MAL-sopimuksen ja toimenpiteiden luonnoksista 22.5.2020 mennessä.
MAL-sopimus on maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimus valtion ja kaupunkiseudun välillä. Sopimuksessa määritetään mm. seudulliset tavoitteet lähivuosien maankäytön, asuntotuotannon ja liikenneverkon kehittämiselle.
Lahti, Asikkala, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Orimattila ja Päijät-Hämeen liitto ovat 7.5.2019 allekirjoittamassaan aiesopimuksessa sitoutuneet yhdessä laatimaan valtiolle ehdotuksen Lahden seudun MAL-sopimukseksi vuosille 2020-2031. MAL-sopimuksessa sopimuskumppanit sitoutuvat yhdessä valtion kanssa toteuttamaan
kansallisia ilmastotavoitteita, vahvistamaan sosiaalista kestävyyttä ja
osallisuutta sekä parantamaan kaupunkiseudun saavutettavuutta,
sisäistä liikennettä ja kestävän aluerakenteen muodostumista yhdessä seudun muiden toimijoiden kanssa.
Ympäristöministeriö on vahvistanut, että neuvottelut sopimusten solmimiseksi käynnistetään keväällä 2020. Lahden seudun kuntien ja
Päijät-Hämeen liiton viranhaltijat ja poliittisen ohjausryhmän jäsenet
ovat valmistelleet sopimusluonnosta ja sopimuskausien aikana toteutettavia toimenpiteitä yhteistyössä Hämeen ja Uudenmaan
ELY-keskusten kanssa. Orimattilasta viranhaltijoina mukana ovat olleet Osmo Pieski, Seppo Määttä ja Suvi Lehtoranta, poliittisessa ohjausryhmässä Aimo Ryynänen ja Riitta Lonka.
Sopimuksen kärkiteemoja ovat hiilineutraali kiertotalousyhteiskunta
ja raideliikenteeseen tukeutuvat taajamat. Sopimukseen ehdotetut
toimenpiteet toteuttavat eheyttävän kasvun, monimuotoisen asumisen ja viisaan liikkumisen tavoitteita.
Liite nro 1 - Lausuntopyyntö 22.4.2020
Liite nro 2 - MAL-sopimusluonnos 22.4.2020
Liite nro 3 - MAL-sopimusluonnoksen toimenpideliite 21.4.2020
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus päättää lausua Lahden seudun MAL-sopimus-

ORIMATTILAN KAUPUNKI
Kaupunginhallitus

PÖYTÄKIRJA
§ 191

11/2020

8

11.05.2020

luonnoksesta seuraavaa:
MAL-sopimusmenettelyn mukainen seudullinen yhteistyö toteuttaa
Orimattilan kaupunkistrategian vetovoiman ja kasvun tavoitteita. Sopimusluonnos on yhteistyössä valmisteltu esitys, joka sisältää kattavan näkemyksen kaupunkiseudun tärkeistä ominaispiirteistä ja kehitysnäkymistä. Sisältö on tässä vaiheessa vielä laaja, mitä Orimattilan kaupunki pitää hyvänä. Karsintaa ja terävöittämistä voi tehdä,
kun sopimusta seuraavan kerran tarkistetaan vuonna 2023, kun on
kokemusta siitä, mikä toimii ja mikä ei.
Sopimuksen toteutumista tulee seurata siten, että jokainen sopimusosapuoli voi arvioida mitä lisäarvoa sopimuksen mukainen toiminta
on tuonut, myös välillisesti. Seudullisiin tavoitteisiin panostaminen
on helpommin hyväksyttävissä, kun hyödyn voidaan osoittaa jakautuvan kohdettaan laajemmalle. Seurannan järjestämiseen tulisi saada sitoutettua myös yliopiston resursseja.
Toimenpiteiden ajoituksen tulisi perustua toteutettavuuteen, suunnitelmien valmiuteen ja yhdessä sovittuihin painotuksiin. Hankkeiden
toteuttamisessa tulee pyrkiä tasapuolisuuteen, jotta koko kaupunkiseutu jaksaa panostaa yhteistyöhön pitkäjänteisesti koko 12 vuotisen sopimuskauden ajan.
Ohjausryhmän kokouksessa 21.4.2020 käsiteltiin toimenpidetaulukkoa. Kokouksessa sovittiin toimenpidetaulukon täydentämisestä siten, että Henna -Tuuliharjan kehittämiseen lisätään yhteys maantieltä valtatielle. Tältä osin tulisi täsmentää toimenpidetaulukon ilmaisua. Tämä yhteys parantaa logistisesti merkittävän liikenneyhteyden
huoltovarmuutta.
Valtion keskeisten toimijoiden sitoutuminen sopimukseen on oleellista vaikuttavuuden kannalta. Sopimusluonnoksessa ovat mukana
kaikki keskeiset valtion virastot. Maakuntaliiton vahva rooli sopimusosapuolena syventää seudullista yhteistyötä, mistä hyötyvät myös
ne maakunnan osa-alueet, jotka jäävät MAL-sopimuksen ulkopuolelle. MAL-sopimuksen myötä alueelle valmistellaan kaupunkiseudun
rakennemalli, seudullinen asuntostrategia ja seudulliset maapolitiikan periaatteet.
Orimattilan kaupungin mielestä sopimusluonnos on riittävän pitkälle
valmisteltu, jotta sen perusteella voi aloittaa sopimusneuvottelut valtion kanssa.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Täytäntöönpano
pöytäkirjanote: Lahden kaupunki
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Kaupungin talouden tasapainottaminen
Kaupunginhallitus 20.04.2020 § 162
Asian valmistelija ja yhteystiedot: kaupunginjohtaja Osmo Pieski,
puh. 044 781 3600, osmo.pieski(at)orimattila.fi
Kaupunginhallitus päätti 13.1.2020, että talouden sopeuttamisohjelman laadinta aloitetaan. Puheenjohtajisto esitti palaverissaan
13.1.2020, että kaupunginjohtaja ja talous- ja hallintojohtaja laativat
konkreettisen pohjaesityksen ja konsultoivat valmisteluvaiheessa
luottamushenkilöjohtoa. Esitystä oli tarkoitus käsitellä kaupunginhallituksessa ja sen jälkeen valtuustoseminaarissa 16.4.2020.
Kaupunginhallituksen puheenohtaja kutsui koolle puheenjohtajistot
ja valtuustoryhmien puheenjohtajat 17.3. keskustelua ja palautteiden
antoa varten talouden sopetusohjelman laadinnasta. Koronavirustilanteen takia tilaisuus peruuntui, eikä myöskään valtuustoseminaaria ole voitu vallitsevan tilanteen vuoksi pitää. Tämän johdosta palaveriin kutsutuilta kysyttiin kirjallisesti näkemyksiä talouden tasapainotuksesta. Saadun palautteen perusteella kannatusta saivat aiemmin taloussuunnitelmaan jo kirjattu ja sisällytetty verotuksen korotus,
kiinteistöjen myynnit, palveluverkon tarkastelu sekä henkilöstömenojen vähennys erilaisten toimenpiteiden yhdistelmänä. Selkeimmin
vastustusta sai erilaisten avustusten leikkaaminen.
Ennen koronakriisiä kuluvan vuoden talousarvio oli 813 600 euroa
alijäämäinen. Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset ja työllisyydenhoidon kustannukset tulevat ylittämään arvioidut määrärahat.
Verotulojen kertymän ennakoidaan jäävän lähes 4 milj. euroa arvioidusta tämän hetken alustavien arvioiden perusteella.
Talouden tasapainotus vaikeassa tilanteessa tulee sisältämään erilaisia toimenpiteitä. Näitä ovat mm.:
- veroprosenttien tarkastelu
- muutokset palveluverkossa ja palveluissa
- kiinteistökustannusten hallinta
- henkilöstökustannuksiin vaikuttaminen
- erilaisten vapaaehtoisten tehtävien vähentäminen
- investointien uudelleen arviointi
Koronakriisistä huolimatta talouden tasapainotustyötä jatketaan. Tätä varten kaupunginhallituksen puheenjohtajisto, kaupunginjohtaja ja
talous- ja hallintojohtaja kokoontuvat 20.4.2020 arvioimaan tilannetta, asian valmistelun jatkotoimenpiteitä ja aikataulua. Lisäksi kaupunginvaltuustolle on tarkoitus tehdä kysely, jossa kysytään myös
talouden tasapainotuksesta.
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Kaksi talouden tasapainotukseen liittyvää prosessia on tällä hetkellä
vireillä. Sivistystoimen palveluverkko on sivistys- ja hyvinvointivaliokunnan valmistelussa ja elinvoima- ja tekninen valiokunta on tehnyt
esityksen eräiden kiinteistöjen myynnistä. Meneillään oleva yt-menettely koronatilanteesta johtuen on tuotannollinen, ei taloudellinen.
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus merkitsee asian tiedoksi ja antaa mahdolliset jatkovalmisteluohjeet.
--------Kaupunginjohtaja täydensi päätösehdotustaan seuraavasti:
Kaupunginhallitus päättää antaa toimialoille tehtäväksi valmistella
esitykset, jossa kuluvan vuoden talousarvion käyttötalousosa avataan siten, että kaikki ei-välttämättömät menot siirretään vuodelta
2020 toteutettavaksi myöhemmin. Lisäksi pyydetään esitykset, mitkä
vuodelle 2020 merkityt ei-kiireelliset investoinnit siirretään myöhemmin toteutettavaksi. Nämä esitykset pyydetään 8.5.2020 mennessä.
Edelleen kaupunginhallitus päättää antaa konsernipalveluiden valmisteltavaksi esityksen henkilöstömenojen vähentämiseksi. Esitys
tuodaan 11.5.2020 kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.
Edelleen kaupunginhallitus päättää, että pidemmän aikavälin säästöesitykset tuodaan kaupunginhallituksen käsittelyyn 25.5.2020.
Valtuustoryhmien neuvottelu pidetään viikolla 22. Kaupunginhallitus
tekee päätökset näistä viimeistään 1.6.2020, jotta ne voidaan ottaa
huomioon vuoden 2021 talousarvion valmistelussa. Sivistys- ja hyvinvointitoimialaa pyydetään nopeuttamaan palveluverkkoesityksen
aikataulua siten, että se sopeutuu tähän aikatauluun.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kaupunginhallitus totesi,
että kaupunginhallitus suhtautuu kaupungin taloustilanteeseen vakavasti, ja että palvelujen järjestäminen pyritään turvaamaan jatkossakin.

Kaupunginhallitus 11.05.2020 § 192
Valmistelu ja lisätiedot: kaupunginjohtaja Osmo Pieski, puh. 044 781
3600, osmo.pieski(at)orimattila.fi; talous- ja hallintojohtaja Päivi
Suikkanen, puh. 040 848 3051, paivi.suikkanen(at)orimattila.fi
Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta on käsitellyt talouden tasapainotusta kokouksessaan 5.5.2020 vuoden 2020 osalta. Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta kävi keskustelun, jonka perusteella käyttötaloudesta
esitetään 250 000 euron säästöjä ja investointiosan mahdollisia
säästöjä käsitellään 19.5.2020 kokouksessa. Sivistys- ja hyvinvointi-
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toimialan pitemmän aikavälin säästöt tuodaan osana kouluverkkoesitystä.
Elinvoima- ja tekninen valiokunta käsittelee asiaa kokouksessaan
7.5.2020. Elinvoima- ja teknisen valiokunnan esitys tuodaan kokoukseen.
Konsernipalveluissa on valmisteltu ehdotusta henkilöstömenojen vähentämiseksi sekä konsernitoimialan kuluvan vuoden muita sopeuttamismahdollisuuksia. Asiaa esitellään kokouksessa.
Investointiohjelman osalta on tehty esitys vuosittaisen investointitason sopeuttamisesta elinvoima- ja teknisen valiokunnan esityksen
pohjalta. Esitys toimitetaan erillisliitteenä.
Talouden tasapainottamisohjelma on kirjattu vuoden 2020 talousarvioon toiminnalliseksi tavoitteeksi. Kuntien harkinnanvaraisen rahoitusavustuksen saamisen ehtona on, että kunnalla on hyväksytty talouden tasapainottamisohjelma.
Kokonaisuutena talouden tasapainotusohjelma (vuosille 2020 2025) tuodaan käsittelyyn kaupunginhallitukseen 25.5.2020.
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus merkitsee selvityksen sivistys- ja hyvinvointivaliokunnan, elinvoima- ja teknisen valiokunnan esityksistä sekä konsernitoimialan tekemästä valmistelusta tiedoksi ja antaa mahdolliset jatkovalmisteluohjeet. Talouden tasapainotusohjelma tuodaan kaupunginhallituksen käsittelyyn 25.5.2020.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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Uimahalli, rakennusurakan hankinnan (pääurakka) keskeyttäminen
163/10.03.02/2020, 389/10.03.02/2019
Kaupunginhallitus 27.04.2020 § 180
Valmistelu ja lisätiedot toimitilajohtaja Jussi Törrönen, puh. 044 781
3617
Orimattilan kaupunki on kilpailuttanut Orimattilan uimahallin rakennusurakan (pääurakka) EU-hankintailmoituksella 287650. Tarjouspyynnön mukaan tarjousaika on ollut 24.02 – 6.4.2020. Tarjoukset
on pitänyt jättää 6.4.2020 klo 12:00 mennessä. Määräaikaan mennessä ei saapunut yhtään tarjousta.
Tilapalvelu on käynnistämässä asiassa uutta tarjouskilpailua, jossa
tarjouspyyntöaineistoa muokataan alkuperäisestä.
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus päättää keskeyttää Orimattilan uimahallin rakennusurakan (pääurakka) hankinnan (nro 287650), koska siihen ei
saatu yhtään tarjousta. Samalla kaupunginhallitus päättää, että hankinta aloitetaan alusta uudella EU-hankintailmoituksella toukokuun
aikana.
----------Kaupunginjohtaja muutti päätösehdotuksensa kuulumaan seuraavasti: Asian käsittely siirretään seuraavaan kaupunginhallituksen kokoukseen käsiteltäväksi yhdessä investointeihin kohdentuvien
säästöehdotusten jälkeen.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus 11.05.2020 § 193
Kaupunginjohtaja esitteli hankkeen siirtämisen vaikutuksia, pääurakkaan liittyvien osaurakoiden aikataulullista tilannetta sekä valtion avustuksen saamiseen liittyvää aikataulua (rakentamisen
aloittaminen lokakuun aikana).
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus päättää keskeyttää Orimattilan uimahallin rakennusurakan (pääurakka) hankinnan (nro 287650), koska siihen ei
saatu yhtään tarjousta. Samalla kaupunginhallitus päättää, että hankinta aloitetaan alusta uudella EU-hankintailmoituksella toukokuun
aikana
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Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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Peltolan päiväkodin vanhan puolen siirtyminen väistöihin 1.8.2020 alkaen
167/12.07.00.00/2020
Sivhyval 05.05.2020 § 83
Asian valmistelu ja tiedustelut: varhaiskasvatusjohtaja Miia Kemppi,
puh. 040 540 1351
Peltolan päiväkodissa on kärsitty sisäilmaongelmista viimeisen vuoden aikana. Tilannetta on seurattu tiiviisti sisäilmatyöryhmässä ja
loppuvuodesta 2019 on tehty rakennukseen vanhaan osaan
toimenpiteitä mm. IV- konemuutoksia, joiden odotettiin auttavan
sisäilmahaasteisiin. Hiihtolomaviikon aikana talvella 2020 toteutettiin
IV-remontin loppusiivoukset ja kuitusiivoukset, pölynsidonnat sekä
vanhan puolen ylimääräisien tavaroiden vähennys.
Huhtikuussa 2.4.2020 pidetyssä sisäilmatyöryhmän kokouksessa
päädyttiin, että vanhan puolen toimenpiteet eivät ole auttaneet sisäilmaongelmiin ja paras ratkaisu on siirtyä väistöihin vanhalta puolelta
seuraavan toimintakauden alusta alkaen.
Alustavasti varaudutaan kahden ryhmän väistöihin siirtymiseen. Mikäli oireilut uudella puolella jatkuvat kesän ja syksyn lopullisten toimenpiteiden jälkeen, arvioidaan uuden puolen siirtymistä myös
väistöihin. Peltolan päiväkodin vanhapuoli on peruskorjausiässä ja
investointiohjelmassa vuodelle 2021 on varaus Peltolan päiväkodin
vanhan puolen peruskorjaukselle. Väistöistä palattaisiin Peltolaan
vasta peruskorjauksen jälkeen.
Peltolan päiväkodissa toteutettiin kuitututkimukset maaliskuussa.
Lisäksi on tilattu kuntoarvio koko yksikköön. Jo aiemmin tilapalvelu
selvitti, että kuitulähdettä ei ole löydetty talotekniikan puolelta.
Toimitilajohtaja Jussi Törröseltä on tullut 3.4.2020 viesti Peltolan päiväkodin kuitunäytteiden tuloksista: Tiedon mukaan kuituongelmaa
on edelleen vanhan IV-koneen osalla. Toimenpideraja-arvot ylittyvät
toimistohuoneessa ja ruokasalissa: (ao. toimistohuonetta ei ole yksilöity) sekä lasten käytössä olevassa huoneessa, jossa on erikseen
lisätty ilmanpuhdistin. Uudemman IV- koneen alueella raja-arvot alittuvat.
Väistösuunnitelman laatiminen, siirtymisestä Koivikon palvelukeskukseen on käynnistetty ja Peltolan päiväkodin vanhan puolen rakennuksen kunnostettavuutta selvitetään tällä hetkellä.
Koivikko on Käkeläntie 44 A osoitteessa sijaitseva kiinteistö, jossa
aiemmin on ollut Päijät -Hämeen kuntayhtymällä
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vuorohoitoyksikkö. Tilapalvelu pyrkii siihen, että osa Koivikon
tiloista olisi päiväkodin käytössä viimeistään elokuun alussa.
Sisäilmatyöryhmä on pyytänyt selvittämään mahdollisuutta sille, että
ovet Peltolan päiväkodin vanhalle puolelle suljetaan ja toimitaan
mahdollisuuksien mukaan uudella puolella. Myös päiväkodin
johtajan työtilan siirto muualle tulee ratkaista. Tilapalvelu selvittää
yhdessä ruokahuollon kanssa, miten Peltolassa keittiön toimivuus
taataan, mikäli vanha puoli otetaan pois käytöstä.
Koivikon suunnittelusta vastaavat tilapalveluista Projekti-insinööri
Kai Teva ja Arkkitehtisuunnittelu Pakkanen OY.
Koivikossa jatkaa samanaikaisesti edelleen ykköskerroksessa ikäihmisten kuntosaliryhmät sekä ikäihmisten päivätoiminta + veteraaniryhmä (ruokailu ja aivojumppaa) muutaman kerran viikossa.
Arkkitehdin luonnosten perusteella Koivikkoon toiseen kerrokseen
mahtuu 2 päiväkotiryhmää. Syksystä on tarkoitus siirtää
Peltolan päiväkodin 2 ryhmää:
VEIJARIT (22 lasta ja 3 aikuista) 3-5 VUOTIAAT
VESSELIT (22 lasta ja 3 aikuista) 3-5 VUOTIAAT
Liite nro: 3
Tilapalvelut vastaavat tilojen käyttötarkoituksen muutoksesta. Käyttötarkastuksen muutos edellyttää toimenpidelupahakemusta (hakemus, piirustukset, naapurien kuulemiset jne.). Rakennusvalvonta
pyytää erikseen lausunnot terveysviranomaiselta, pelastuslaitokselta
jne.
Päiväkodin johtaja laatii väistötiloihin päiväkodin
toimintasuunnitelman sekä pelastus/turvallisuussuunnitelman.
Kustannukset Koivikkoon siirtymisestä
Rakennuksen muutostöihin ja piha-alueisiin liittyvien kustannusten
arviot on saatu toimitilajohtaja Jussi Törröseltä:
- alustava arvion pihan muutostöistä on noin 130 000 (aita ja portit
etupihalle, pihavalaistus, Peltolan pihavälineiden siirto)
- alustava arvio muutto- ja muutostöistä rakennukseen on 100 000
euroa (kuivauskaappien + kaappisänkyjen asentamiset, kaiteet,
+IV-muutokset, akustiikkalevyjen asennukset jne.)
- ICT-kuluista ei ole saatu arviota
- alustavan arvion mukaan noin 30 000 eurolla joudutaan
hankkimaan päiväkotitoiminnan tarvikkeita ja kalusteita,
-henkilöstöä tarvitaan yksi kasvattaja enemmän (tilat on kahdessa

ORIMATTILAN KAUPUNKI
Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta
Kaupunginhallitus

PÖYTÄKIRJA
§ 83
§ 194

11/2020

16

05.05.2020
11.05.2020

eri kerroksessa, eivätkä ryhmätilat ole vierekkäin) kustannusvaikutus
noin 32 000 vuodelle, palkkavarauksia ei ole tälle vuodelle yhdelle
ylimääräiselle hoitajalle
Kaupungin hallintosäännön 1.4.2020 mukaan valiokunta päättää
palvelualueiden ja palveluyksiköiden muodostamisesta.
Sivistystoimenjohtaja:
A) Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta hyväksyy, että Peltolan päiväkodin kaksi ryhmää siirtyvät Koivikon tiloihin väistöihin 1.8.2020 alkaen
siihen saakka kunnes Peltolan vanhan osan peruskorjaus on valmis.
Valiokunta toteaa, että Peltolan päiväkodin vanhan osan
väistötilojen kustannuksia ei ole varattu vuoden 2020 talousarvioon
ja niillä on kaupungin tulosta heikentävä vaikutus.
B) Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta esittää kaupunginhallitukselle ja
edelleen elinvoima- ja tekniselle valiokunnalle, että elinvoima- ja
tekniselle valiokunnalle annetaan tehtäväksi Peltolan päiväkodin
vanhan osan piha-alueen ja rakennuksen muutostöiden tekeminen
elokuun 2020 alkuun mennessä, ja että Tilapalvelut suunnittelevat ja
toteuttavat yhdessä varhaiskasvatuspalveluiden kanssa väistötilojen
toteutuksen.
C) Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta päättää, että sivistys- ja
hyvinvointivaliokunnan osalta Peltolan väistötiloista aiheutuvat
tarvike- ja henkilöstökustannukset katetaan valiokunnan vuoden
2020 talousarvion sisältä lähinnä varhaiskasvatuspalveluista.
----Sivistystoimenjohtaja muutti kokouksessa käydyn keskustelun
perusteella päätösesitystään seuraavasti:
A) Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta hyväksyy, että Peltolan päiväkodin kaksi ryhmää siirtyvät Koivikon tiloihin väistöihin 1.8.2020
alkaen.
Valiokunta toteaa, että Peltolan päiväkodin vanhan osan
väistötilojen kustannuksia ei ole varattu vuoden 2020 talousarvioon
ja niillä on kaupungin tulosta heikentävä vaikutus.
B) Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta esittää kaupunginhallitukselle ja
edelleen elinvoima- ja tekniselle valiokunnalle, että elinvoima- ja
tekniselle valiokunnalle annetaan tehtäväksi Peltolan päiväkodin
vanhan osan väistötilojen piha-alueen ja rakennuksen muutostöiden
tekeminen elokuun 2020 alkuun mennessä, ja että Tilapalvelut
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suunnittelevat ja toteuttavat yhdessä varhaiskasvatuspalveluiden
kanssa väistötilojen toteutuksen Koivikkoon.
C) Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta päättää, että sivistys- ja
hyvinvointivaliokunnan osalta Peltolan väistötiloista aiheutuvat
tarvike- ja henkilöstökustannukset katetaan valiokunnan vuoden
2020 talousarvion sisältä lähinnä varhaiskasvatuspalveluista.
Päätös:

Muutettu päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus 11.05.2020 § 194

Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus päättää, että elinvoima- ja tekninen toimiala aloittaa toimenpiteet Peltolan päiväkodin vanhan osan väistötilojen toteutuksesta (rakennus ja piha-alue) Koivikkoon yhteistyössä varhaiskasvatuksen kanssa siten, että kohde on valmis elokuun 2020 alkuun mennessä. Toimenpiteisiin tarvittavat määrärahat tulee ensisijaisesti löytää ko. valiokuntien olemassa olevista määrärahoista.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Täytäntöönpano
pöytäkirjanote: sivistys- ja hyvinvointivaliokunta, elinvoima- ja
tekninen toimiala
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Perusopetuksen johtamisjärjestelyt
151/01.00.00/2020
Sivhyval 14.04.2020 § 70
Asian valmistelu ja tiedustelut: sivistystoimenjohtaja Timo Ahvo,
puh. 040 541 9082
Orimattilan kaupungin opetuspalveluissa ryhdyttiin valmistelemaan
rehtoritehtävien ja koulujen johtamisjärjestelmän muutoksia
helmikuussa 2020. Sivistys- ja hyvinvointivaliokuntaa
sivistystoimenjohtaja tiedotti tammikuun valiokunnan kokouksessa
valmistelusta. Rehtoritehtävien muutoksilla on tarkoituksena
vahvistaa johtamista ja yhdistää koulujen rehtoritehtäviä.
Koska valmistellut muutokset koskettivat useampaa tämän hetkistä
viranhaltijaa, neuvottelut muutoksista tuli käydä Yhteistoimintalain
periaatteiden mukaan. Yhteistoimintalain 5 §:n mukaisesti
työnantajan neuvotteli työtekijöiden edustajien kanssa ennen
Yhteistoimintalain 4 §:n mukaisten ratkaisujen tekemistä.
Neuvotteluosapuolina olivat työntekijä puolelta JUKOn
pääluottamusmies Raine Lönnfors ja OAJ Orimattilan opettajien
paikallisyhdistyksen puheenjohtaja Marjut Koukkula.
Työnantajapuolelta neuvottelussa mukana olivat hallintopäällikkö
Petri Hirvonen ja sivistystoimenjohtaja Timo Ahvo. Neuvottelut
käytiin 14.2.2020, 20.2.2020, 19.3.2020 ja 7.4.2020. Työnantaja
totesi yhteistoimintaneuvottelut päättyneeksi 7.4.2020.
Koulujen rehtoritehtävä määritellään kahdella tavalla. Virkarehtorit
ovat rehtoreita, joilla on normaali viikkotyöaika ja pieni
opetustuntimäärä. Koulujohtajat ovat rehtoreita, jotka ovat virassa
olevia opettajia, jotka opettajien tehtävän ohessa hoitavat koulun
rehtorin tehtävät. Koulunjohtajilla on suhteellisen suuri
opetustuntimäärä. Työnantajan tavoitteena oli selkeyttää ja tuoda
aikaa koulujen johtamistehtävään sekä vahvistaa koulujen
johtamista niin pedagogisesti kuin muutenkin. Neuvotteluissa
käsiteltiin työnantajan esittämät muutokset rehtoritehtäviin.
Työntekijöiden edustajien näkemyksen mukaan kaikilla kouluilla
tulee olla oma rehtori. Neuvotteluiden tulos kirjattiin pöytäkirjaan,
joka on esityslistan liitteenä.
Liite nro 5
Neuvotteluiden tuloksena kirjattiin:
1) Kolmen perusopetusryhmän koulujen johtamisen liittäminen
isomman yksikön rehtorin alaisuuteen
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a. Myllylä ja Luhtikylä
b. Tönnö ja Järvikunta
2) Yhden rehtorin viran perustaminen perusopetukseen
c. Pennala ja Virenoja
3) Vaikutus henkilöstön nykyisiin tehtäviin
d. Luhtikylän koulusta poistuu luottamustoimisen rehtorin tehtävä
31.7.2021, kun Myllylän koulun peruskorjaus valmistuu.
e. Järvikunnan koulusta poistuu luottamustoimisen rehtorin tehtävä
f. Pennalan koulusta ja Virenojan koulusta poistuvat
luottamustoimiset rehtorin tehtävät.
g. Myllylän koulun rehtorin viranhoitoon sisällytetään Luhtikylän
koulun rehtorin tehtävät.
h. Tönnön koulun luottamustoimisen rehtorin tehtävään sisällytetään
Järvikunnan koulun rehtorin tehtävät
i. Opetuspalveluihin ehdotetaan perustettavaksi perusopetuksen
rehtorin virka, jonka viranhoitopaikaksi osoitetaan Pennalan ja
Virenojan koulut.
Yhteistoimintaneuvotteluissa käsiteltiin myös koulujen vararehtorin
tehtävien määrittely, josta sovittiin, että Järvikunnan, Luhtikylän,
Pennalan ja Virenojan kouluille tulee vararehtorit, joiden
tehtäväkuvat pohjautuvat Kuivannon ja Vuorenmäen koulujen
aluerehtorin mallin mukaiseen vararehtorin tehtäväkuvaan.
Neuvotteluissa sovittiin myös OVTES-sopimukseen pohjautuen
uusien tehtävien, laajemman rehtorin viranhoidon ja ehdotetun
uuden virkarehtorin palkkauksesta. Vararehtoreiden korvaukset
noudattavat aiemmin sovitun mukaista korvauskäytäntöä.
Laskennallisesti muutokseen käytössä oli kuukaudessa rahaa
5610,45 euroa. Muutokseen toteuttamiseen kuluu rahaa 5462,6
euroa kuukaudessa. Ylitse jää 147,59 euroa kuukaudessa, kun
Myllylän ja Luhtikylän rehtorijärjestely toteutuu.
Työntekijäosapuoli jätti yhteistoimintaneuvotteluista eriävän
mielipiteen:
Jokaisessa koulussa on oltava läsnäoleva esimies (rehtori), joka
vastaa koulupäivän turvallisuudesta ja koulun toiminnasta.
Timo Lohikaista ja Jarno Ovaskaa sivistystoimenjohtaja kuuli
ehdotetuista uusista tehtävistä ja viranhoidon laajennuksista
8.4.2020.
Sivistystoimenjohtaja:
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Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta päättää, että opetuspalveluiden
rehtorijärjestelyt toteutetaan 1.8.2020 alkaen esittelytekstissä
esitetyn mukaisesti.
Valiokunta toteaa, että luottamustoimiset koulunjohtajan tehtävät
loppuvat 31.7.2020 Järvikunnan koulussa (Jouko Valkonen),
Pennalan koulussa (Marjut Koukkula) ja Virenojan koulussa (Tuomo
Karjalainen). Luhtikylän luottamustoiminen koulunjohtajan tehtävä
loppuu 31.7.2021 (Anne Seppänen).
Valiokunta nimeää Tönnön koulun ja Järvikunnan koulun
luottamustoimiseksi koulun johtajaksi Timo Lohikaisen.
Valiokunta sisällyttää Jarno Ovaskan perusopetuksen rehtorin
viranhoitoon Myllylän ja Luhtikylän koulujen rehtorin tehtävät
1.8.2021 alkaen.
Valiokunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen
kaupunginvaltuustolle, että perustetaan 1.8.2020 alkaen
perusopetuksen rehtorin virka, jonka sijoituspaikkana on Pennalan
ja Virenojan koulut.
Päätös:

Kokouksessa käydyn keskustelun aikana Arja Simola esitti, että
valiokunta ei hyväksy sivistystoimenjohtajan päätösesitystä, vaan
koulujen nykyiset johtamisjärjestelyt jäävät voimaan. Esa Heinonen
kannatti Arja Simolan esitystä.
Koska sivistys- ja hyvinvointivaliokunta ei ollut asiasta yksimielinen,
puheenjohtaja totesi, että asiasta täytyy äänestää tehden seuraavan
äänestysesityksen: sivistystoimenjohtajan esitystä kannattavat
äänestävät JAA ja Arja Simolan esitystä kannattavat äänestävät EI.
Äänestyksessä annettin viisi JAA-ääntä (Vahe, Heikkinen, Jussila,
Mölsä ja Saarinen) ja kaksi EI-ääntä (Heinonen ja Simola).
Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta hyväksyi sivistystoimenjohtajan
päätösesityksen.

Kaupunginhallitus 11.05.2020 § 195
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että
1.8.2020 alkaen perustetaan perusopetuksen rehtorin virka, jonka
sijoituspaikkana on Pennalan ja Virenojan koulut.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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Kesätöitä kiertotaloudesta -ideakilpailu
184/14.00.01/2020
Ympäristövaliokunta 06.05.2020 § 63
Asian valmistelu ja tiedustelut: ympäristönsuojelusihteeri Kirsi Liukkonen-Hämäläinen, puh. 040-5216733, kirsi.liukkonenhamalainen@orimattila.fi
Sitra on avannut suomalaisille kunnille ja kuntayhtymille ideakilpailun, jossa etsitään kesällä 2020 toteutettavia kiertotaloutta edistäviä
hankkeita ja kokeiluja. Valitut kunnat palkkaavat Sitran rahoituksella
työntekijän/työntekijöitä enintään kahdeksi kuukaudeksi. Sitran rahoitusosuus on enintään 6000 euroa hanketta kohden. Sitra korvaa
kulut toteutuneiden palkka- ja henkilöstökulujen mukaan. Tarvittaessa tukea voidaan myös palauttaa. Hanke tulee toteuttaa ajalla
1.6.-30.9.2020. Hankkeen loppuraportti on toimitettava Sitraan
30.11.2020 mennessä. Rahoitusta myönnetään enintään 10 hankkeelle. Hakuaika päättyy perjantaina 8.5.2020.
Mahdolliset tarvittavat kilometrikorvaukset voidaan maksaa ympäristönsuojelun kustannuspaikalta 6610.
Ympäristönsuojelusihteerin ehdotus:
Ympäristövaliokunta päättää esittää Orimattilan kaupunginhallitukselle, että Orimattilan kaupunki palkkaa Sitran rahoituksella kahdeksi kuukaudeksi kiertotaloutta edistävään hankkeeseen yhden Orimattilan kaupungin lomauttaman henkilön. Hanke voidaan toteuttaa
mikäli haettu Sitran rahoitus myönnetään hankkeelle. Hankkeen yhteyshenkilönä toimii ympäristönsuojelusihteeri.
Johtava rakennustarkastaja:
Ympäristövaliokunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ympäristönsuojelusihteerin ehdotuksen mukaisesti.
Pöytäkirja on tämän pykälän osalta tarkistettava kokouksessa.
Päätös:

Ympäristövaliokunta päätti yksimielisesti päätösesityksen
mukaisesti.
Täytäntöönpano: pöytäkirjanote kaupunginhallitukselle.
Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkistettiin kokouksessa.

Kaupunginhallitus 11.05.2020 § 196
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Ympäristövaliokunta käsitteli asian 6.5.2020. Rahoitushakemus on
lähetetty ehdollisena.
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus päättää, että hankerahoitusta voidaan hakea kiertotaloutta edistävään hankkeeseen yhden Orimattilan kaupungilta lomautetun henkilön palkkaamiseen kahden kuukauden ajaksi. Hanke
voidaan toteuttaa, jos Sitra myöntää siihen rahoituksen. Hankkeen
yhteyshenkilönä toimii ympäristösuojelusihteeri.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Täytäntöönpano
pöytäkirjanote: ympäristövaliokunta
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Lausunto Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen talousarviosta vuodelle 2021 ja
talousarviosuunnitelmasta 2022-2023
Kaupunginhallitus 11.05.2020 § 197
Asian valmistelija ja yhteystiedot: Talous- ja hallintojohtaja Päivi
Suikkanen, puh. 040 848 3051, paivi.suikkanen(at)orimattila.fi.
Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen johtokunta on kokouksessaan
22.4.2020 käsitellyt pelastuslaitoksen toiminnallisia ja taloudellisia
tavoitteita, talousarvioesitystä vuodelle 2021 sekä talousarviosuunnitelmaa vuosille 2022 - 2023.
Talousarvio on laadittu vuoden 2019 tilinpäätöksen ja vuoden 2020
talousarvion pohjalta. Pelastuslaitoksen tuottojen on arvioitu nousevan n. 5 prosenttia. Maksuosuuksien nousu on 6,7 prosenttia.Sekä
maksuosuuksiin että kustannusten nousuun vaikuttaa Iitin kunnan
liittyminen Päijät-Hämeen maakuntaan. Kustannusvaikutus on n.
610 000 euroa, joka on 3,3 prosenttiyksikköä muutoksesta. Henkilöstökulujen nousuun on varattu 3 prosenttia. Tähän vaikuttavat vuoden 2020 palkankorotukset, varautuminen uuden kvtes:n myötä tuleviin korotuksiin ja Iitin liittymisen myötä tuleva yhden viran lisäys.
Vuokrien korotuksissa on huomoitu Padasjoelle valmistuvan öljynsuojavaraston vuokra, Iitin vuokrakustannukset, Orimattilan uuden
aseman vuokrakustannukset sekä 3,5 prosenttia yleisiin vuokrien
nousuun.
Maksuosuudet on laskettu 31.12.2019 tilanteen asukaslukujen mukaan. Kuntakohtaisiin maksuosuuksiin vaikuttaa asukasmäärien lisäksi kuntakohtaiset kertoimet (Lahti 0,75; Hollola ja Sysmä 0,8;
muut kunnat 1). Maksuosuuksien jakautumisesta on käyty keskustelua kuntajohtajien kanssa. On mahdollista, että kunnat sopivat liitteessä esitystä poikkeavasta maksuosuuksien jaosta 1.1.2021 alkaen.
Orimattilan kaupungin maksuosuus on kuluvan vuoden talousarviossa 1 886 125 euroa ja vuoden 2021 esitys on 1 962 703 euroa (nousua 4,06 prosenttia). Ilman kohtuullistamista maksuosuus olisi 1 902
133 euroa (nousua 0,85 prosenttia). Investointisuunnitelmassa on
kierron kautta Orimattilaan kohdentuva sammusauto vuonna 2023.
Liitteenä on Päijät-Hämeen Pelastuslaitoksen talousarvio 2021 ja talousarviosuunnitelma 2022 - 2023, investointisuunitelma 2021 2024, toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet sekä maksuosuudet
2021.
Liite nro 4
Pelastuslaitoksen johtokunta pyytää kunnilta lausuntoa vuoden 2021
talousarvioesityksestä, talousarviosuunnitelmasta vuosille 2022 -
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2023 sekä toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista 5.6.2020
mennessä.

Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus toteaa lausuntonaan, että kustannusten kasvu on
suhteettoman korkea (4,06 prosenttia) siihen nähden, mikä kuntatalouden liikkumavara on. Kustannusten sopeuttamiseen tulisi löytää
keinoja. Kaupungin oman toiminnan osalta kasvuprosentti tulee jäämään negatiiviseksi. Kaupunginhallitus pitää maksuosuuksien jaon
tarkistamista tärkeänä samoin kuin yhteneviä vuokranmääritysperusteita.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Täytäntöönpano
pöytäkirjanote: Päijät-Hämeen pelastuslaitos
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Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän yhtymäkokous 25.5.2020
14/00.04.02/2020
Kaupunginhallitus 11.05.2020 § 198
Valmistelu ja lisätiedot: talous- ja hallintojohtaja Päivi Suikkanen, p.
040 848 3051, paivi.suikkanen(at)orimattila.fi
Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän kokous pidetään 25.5.2020
klo 9.00 Lahden Messukeskuksessa. Kokouksessa käsitellään mm.
seuraavat asiat:
 varajäsenen valitseminen Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän
hallitukseen
 vuoden 2019 arviointikertomus
 Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän tilinpäätöksen 2019 hyväksyminen
 muutostalousarvio 1/2020
 Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän sijoituspolitiikka
 kuntayhtymän tilintarkastuspalvelut
Orimattilan kaupungin edustajiksi kuntayhtymän edelliseen kokoukseen valittiin Tuula Koivunen (vj. Jouni Kettunen), Pekka Törrönen
(vj. Markku Viljanen) ja Pertti Laaksonen (vj. Jaakko Rissanen).
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus merkitsee kokouksen tiedoksi ja päättää kokousohjeesta.
Orimattilan kaupunkia kokouksessa edustavat Tuula Koivunen (vj.
Jouni Kettunen), Pekka Törrönen (vj. Markku Viljanen) ja Pertti
Laaksonen (vj. Jaakko Rissanen).
Päätös:

Kaupunginhallitus merkitsi kokouksen tiedoksi ja päätti, että
Orimattilan kaupunkia kokouksessa edustavat Tuula Koivunen (vj.
Jouni Kettunen, Pekka Törrönen (vj. Markku Viljanen) ja Pertti
Laaksonen (vj. Jaakko Rissanen). Kokousedustajille ei annettu
erityisiä ohjeita.
Täytäntöönpano
pöytäkirjanote: kokousedustajat
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Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän yhtymäkokous 18.5.2020
14/00.04.02/2020
Kaupunginhallitus 11.05.2020 § 199
Valmistelu ja lisätiedot: talous- ja hallintojohtaja Päivi Suikkanen, p.
040 848 3051, paivi.suikkanen(at)orimattila.fi
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän yhtymäkokous pidetään
maanantaina 18.5.2020 klo 9.00 alkaen Teams-kokouksena. Kokouksessa käsitellään mm. seuraavat asiat:
 tarkastuslautakunnan arviointikertomus
 hallituksen esitys tilikauden 2019 tuloksen käsittelystä ja talouden
tasapainottamista koskevista toimenpiteistä
 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän vuoden 2019 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille
 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän henkilöstökertomus vuodelta 2019
 investointien ja lainan noston talousarviomuutos vuodelta 2020
 tuottovaatimuksen asettaminen Salpaus-palvelut Oy:lle
Orimattilan kaupungin edustajiksi kuntayhtymän edelliseen yhtymäkokoukseen on valittu Saija Hakonen (vj. Jussi Vahe), Sanna Heikkinen (vj. Helena Ylöstalo) ja Torsti Hokkanen (vj. Timo Turunen.
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus merkitsee kokouksen tiedoksi ja päättää kokousohjeesta.
Orimattilan kaupunkia kokouksessa edustavat Saija Hakonen (vj.
Jussi Vahe), Sanna Heikkinen (vj. Helena Ylöstalo) ja Torsti Hokkanen (vj. Timo Turunen).
Päätös:

Kaupunginhallitus merkitsi kokouksen tiedoksi ja päätti, että Orimattilan kaupunkia kokouksessa edustavat Saija Hakonen (vj. Jussi Vahe), Sanna Heikkinen (vj. Helena Ylöstalo) ja Torsti Hokkanen (vj.
Timo Turunen). Kokousedustajille ei annettu erityisiä ohjeita.
Täytäntöönpano
pöytäkirjanote: kokousedustajat
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Orimattilan Vesi Oy:n varsinainen yhtiökokous 26.5.2020
14/00.04.02/2020
Kaupunginhallitus 11.05.2020 § 200
Valmistelu ja lisätiedot: talous- ja hallintojohtaja Päivi Suikkanen, p.
040 848 3051, paivi.suikkanen(at)orimattila.fi
Orimattilan Vesi Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina
26.5.2020 klo 15.00 alkaen. Kokouksessa käsitellään mm. seuraavat asiat:









tilinpäätöksen hyväksyminen vuodelta 2019
tilintarkastuskertomus vuodelta 2019
tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen vuodelta 2019
tilikauden tulos
vastuuvapauden myöntäminen
hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot
hallituksen jäsenten ja varajäsenten vaali
tilintarkastajien vaali

Orimattilan kaupungin edustajaksi on valittu Jarmo Hänninen.
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus merkitsee kokouksen tiedoksi ja päättää kokousohjeesta. Orimattilan kaupunkia kokouksessa edustaa Jarmo Hänninen.
Päätös:

Kaupunginhallitus merkitsi kokouksen tiedoksi ja päätti, että
Orimattilan kaupunkia kokouksessa edustaa Jarmo Hänninen.
Kokousedustajalle annettiin ohjeeksi, että yhtiön hallitukseen
valitaan edelleen Vesa Leino (pj.), Siru Taavila (varapj.), Marianna
Gripenberg, Kirsti Laatunen ja Keijo Piiroinen sekä varajäseniksi Heli
Heikkilä ja Joel Mäkelä.
Todettiin, että Kirsti Laatunen oli esteellinen hallintolain 28 pykälän 5
kohdan perusteella. Hän ei osallistunut asian käsittelyyn.
Täytäntöönpano
pöytäkirjanote: kokousedustajat
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Toimielinten ja viranhaltijoiden pöytäkirjat
Kaupunginhallitus 11.05.2020 § 201
Kaupunginhallitukselle on toimitettu jäljennökset seuraavista pöytäkirjoista:
Yhteistoimintaelin 24.4.2020
yhteistoimintaneuvottelut
Viranhaltijapäätökset
- talous- ja hallintojohtaja
- päätös 29.4.2020 § 8 - § 10: Lomautuspäätös / konsernihallinnon toimiala
- päätös 29.4.2020 § 11: Maaseutusihteerin sijaisen / avoimen viran hoitajan palkkaaminen
- päätös 5.5.2020 § 12: Tehtäväkohtaisen palkan väliaikainen
muutos / ravitsemispäällikkö
- päätös 5.5.2020 § 13: Verkonhallintasopimus 1.6.2020
- ruokapalvelupäällikkö
- päätös 30.4.2020 § 3 - § 18: Lomautuspäätös, konsernihallinnon
toimiala
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus merkitsee jätetyt pöytäkirjajäljennökset ja viranhaltijapäätökset tietoonsa saatetuiksi ja päättää olla ottamatta kaupunginhallitukselle niissä olevia ottokelpoisia asioita.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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Ilmoitusasiat
Kaupunginhallitus 11.05.2020 § 202
Kaupunginhallitukselle esitellään saapuneet kirjeet ja muut
ilmoitusasiat.
Eteva kuntayhtymä
- talousarvion toteutuminen Q1/2020
Päijät-Hämeen liitto / pelastuslaitos
- johtokunnan 22.4.2020 kokouksen pöytäkirjajäljennös
Lahden kaupunki / Wellamo-opisto
- johtokunnan 23.4.2020 kokouspäätös § 1: Wellamo-opiston
johtokunnan kokousten menettelytavat ja pöytäkirjan nähtävillä
pitäminen jäljellä olevan toimikauden ajaksi
- johtokunnan 23.4.2020 kokouspäätös § 2: Wellamo-opiston
lukuvuoden 2020 - 2021 työ- ja loma-aikojen muuttaminen
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.
Päätös:

Ilmoitusasiat merkittiin tiedoksi.
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Muut asiat
Kaupunginhallitus 11.05.2020 § 203
Asiointiavun kustannukset
Ikääntyneiden asiointiapu on tullut Korona-pandemian aikana uudeksi toimintamuodoksi. Tähän ei ole talousarviossa varauduttu.
Koska perintövaroissa on vanhustenhuoltoon osoitettuja määrärahoja, kustannukset on mahdollista kattaa näistä varoista. Kustannuksia
tulee tehtäviin osoitettujen henkilöiden palkkauskuluista sekä matkakorvauksista.
Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää, että ikääntyneiden asiointiapuun osoitetaan määrärahaa 20 000 euroa Toini Jokisen perintövaroista.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Täytäntöönpano
pöytäkirjanote: toimistosihteeri Susanna Karstila, toimistosihteeri
Ritva Ylöstalo
Virkavaalin vahvistaminen
Kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtajan virkaan valittu Minna Sirnö on toimittanut 29.4.2020 päivätyn hyväksytyn lääkärintodistuksen, joka
vaadittiin ennen viran lopullista vahvistamista.

Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus vahvistaa kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtajan virkavaalin.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Täytäntöönpano
pöytäkirjanote: Minna Sirnö, toimistosihteeri Roosa Hallikainen
Orimattilan Karjalaiset r.y:n esitys
Orimattilan Karjalaiset on esittänyt kaupunginhallitukselle, että kaupunki kustantaisi havuseppeleen, joka lasketaan vuosittain Karjalaan jääneiden muistomerkille Orimattilassa Itsenäisyyspäivänä ja
Kaatuneiden muistopäivänä.

Kaupunginjohtaja:
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Kaupunginhallitus päättää, että havuseppele maksetaan jatkossa
kaupungin määrärahoista (kp 1112) Orimattilan Karjalaiset r.y:n esityksen mukaisesti.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Täytäntöönpano
pöytäkirjanote: Orimattilan Karjalaiset r.y., kulttuuripäällikkö Henrika
Suna
Kaupunginjohtajan tiedotusasiat
Yksinyrittäjien tukihakemuksia on tullut 94 kpl, joista myönteisen
päätöksen on tähän mennessä saanut 75 hakijaa. Hakemusten
käsittely jatkuu.
Ikääntyneiden asiointiavun järjestämisen kestosta odotetaan
valtakunnallista linjausta.
Palveluita avataan asteittain valtioneuvoston linjausten ja ministeriöiden sekä Aluehallintoviraston ohjeiden perusteella.
Valtion tukitoimenpiteistä kunnille päätetään syksyn kehysriihessä.
Kind Step Oy:n hankkeen eteneminen Hennassa on valmistelussa.
Kaupungin ja kaupungin tytäryhtiöiden yrityksiltä perittävien vuokrien
kohtuullistaminen korona-epidemian vuoksi on valmistelussa.
Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän hallitus on käsitellyt
11.5.2020 ensihoidon järjestämistä. Asia on vedetty pois käsittelystä.
Kaupunginhallituksen jäsenten ja -valtuuston puheenjohtajien
esille ottamat asiat
Ville-Petteri Erola tiedusteli:
- Kärrytien suunnitelmista ja toteutuksesta; tie vaikuttaa kapealta
- YIT:n alueurakan kustannuksista verrattuna siihen, että sama työ
hoidettaisiin omana työnä
- liikuntapuiston parkkipaikan toteutuksesta.
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