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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Elämänlaatulautakunta 28.09.2017 § 49
Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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Pöytäkirjantarkastajien valinta
Elämänlaatulautakunta 28.09.2017 § 50
Pöytäkirjantarkastajiksi ovat vuorossa Sami Joutsela ja Lauriina Lehtonen.
Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sami Joutsela ja Lauriina
Lehtonen.
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Elämänlaatupalveluiden ajankohtaiset asiat
Elämänlaatulautakunta 28.09.2017 § 51
Käsitellään elämänlaatupalveluiden ajankohtaiset asiat.
Päätös: Merkittiin tiedoksi elämänlaatupalveluiden ajankohtaiset asiat.
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PIKI-kirjastojen käyttösääntöjen hyväksyminen
Elämänlaatulautakunta 28.09.2017 § 52
Pirkanmaan kirjastojen Piki-ohjausryhmä on 9.5.2017 hyväksynyt
työryhmän ehdotuksen PIKI-kirjastojen uusista käyttösäännöistä. Edelliset
käyttösäännöt ovat vuodelta 2014.
Piki-ohjausryhmän hyväksymät käyttösäännöt hyväksytään kunkin kunnan
toimielimissä erikseen, ja ne astuvat tämän jälkeen voimaan 1.1.2018.
Asiamuutoksia:
- yhteisökortin takaaja ei vastaa yhteisökortilla tehdyistä lainoista, vaan
yhteisö
- alle 15-vuotiaan takaajaksi jää huoltaja, jolta vaaditaan kirjallinen
suostumus. EU:n tietosuojadirektiivin mukaan lapsen henkilötietojen
käsittelyyn vaaditaan vanhempainvastuunkantajan lupa
- mahdollisuus antaa kirjaston käyttökielto toistuvan ja merkittävän häiriön
vuoksi. Laki yleisistä kirjastoista (29.12.2016/1492) mainitsee
käyttökiellon, joka voidaan antaa määräaikaisena, ja josta tehdään
hallintopäätös.
Laki yleisistä kirjastoista, 14 § määrittelee käyttösäännöistä seuraavaa:
”Kunta voi hyväksyä yleisen kirjaston käyttösäännöt, joilla edistetään
kirjaston sisäistä järjestystä, turvallisuutta ja viihtyisyyttä.
Käyttösäännöissä voidaan antaa määräyksiä kirjaston tilojen ja
omaisuuden käytön ohella kirjastoaineiston lainaamisesta, varaamisesta,
palauttamisesta ja palauttamisen määräajoista sekä lainauskiellosta,
kirjaston käyttökiellosta ja maksuista.” Piki-kirjastot noudattavat yhteisiä
käyttösääntöjä, lisäksi kunnissa voi olla PIKI-käyttösääntöjen lisäksi voi
olla omia kirjastokohtaisia sääntöjä ja ohjeita.
Vs.liikuntapäällikön päätösehdotus: Elämänlaatulautakunta hyväksyy
uudet Piki-kirjastojen käyttösäännöt.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että kirjastotoimenjohtaja Liisa Asiala, kansalaisopiston rehtori
Pia-Maria Ahonen, vapaa-aikaohjaaja Petteri Lähteenmäki ja esittelijä,
pöytäkirjanpitäjä Terhi Kettunen poistuivat kokouksesta tämän pykälän
käsittelyn jälkeen § 5 käsittelyn ajaksi.
Liitteet
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Liikuntapäällikön valinta
Elämänlaatulautakunta 28.09.2017 § 53
Oriveden kaupungin elämänlaatupalveluiden tulosaluejohtaja,
liikuntapäällikkö on irtisanoutunut virastaan 1.8.2017 alkaen.
Liikuntapäällikön virkaa on noin puolentoista vuoden ajan hoidettu
sijaisjärjestelyin, koska viranhaltija on ollut virkavapaalla. Sijaisen
palvelussuhdetta on rekrytoinnin keskeneräisyyden vuoksi jatkettu
22.10.2017 saakka, jotta ajankohtaan liittyvät tehtävät saadaan hoidettua.
Henkilöstöjaosto päätti 26.6.2017 kokouksessaan muuttaa
liikuntapäällikön viran kelpoisuusvaatimuksia 1.10.2017 alkaen niin, että
liikuntapäällikön kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva alan tutkinto sekä
työelämässä hankittu osaaminen.
Kaupunginhallitus on kokouksessaan 03.07.2017 § 235 myöntänyt
täyttöluvan liikuntapäällikön viralle 1.10.2017 lähtien toistaiseksi. Viran
täyttämiseen on varattu määräraha kasvatus- ja opetuspalvelukeskuksen
talousarviossa. Virkaan tarvitaan sen hoitaja.
Virkaan valittavan on esitettävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen
virkasuhteen alkua. Virantäytössä noudatetaan kuuden kuukauden
koeaikaa. Oriveden kaupungin hallintosäännön 64 §:n mukaan
Liikuntapäällikön viran täytöstä päättää elämänlaatulautakunta.
Liikuntapäällikön esimiehenä toimii kasvatus- ja opetusjohtaja, joka kokosi
virkavalintaa valmistelemaan haastatteluryhmän. Haastatteluryhmän
muodostivat elämänlaatulautakunnan puheenjohtaja,
elämänlaatulautakunnan edustajajäsen, lasten ja nuorten lautakunnan
puheenjohtaja sekä kasvatus- ja opetusjohtaja. Lasten ja nuorten
lautakunnan puheenjohtaja on mukana, koska liikuntapäällikkö tekee
jatkuvaa ja monipuolista yhteistyötä päiväkotien ja koulujen kanssa.
Liikuntapäällikön virka oli Kuntarykry.fi- sekä TE-palveluiden www-sivuilla
haettavana ajalla 1. - 18.8.2017. Virkaa haki 36 henkilöä, joista yksi
peruutti hakemuksensa. Haastatteluihin kutsuttiin 11 ansioituneinta hakijaa
ja ne pidettiin 28.8. haastatteluryhmän toimesta. Haastattelujen perusteella
valittiin neljä kandidaattia, jotka lähetettiin henkilöarviointeihin.
Liikuntapäällikön tehtäväalue on laaja ja monipuolinen ja sillä on suoraa
vaikutusta kuntalaisten saamiin ja kokemiin palveluihin. Virkavalintaa
valmistellut haastatteluryhmä on perehtynyt kaikkiin saatavilla oleviin
tietoihin: hakemusasiakirjoihin, haastattelussa saatuun syventävään
tietoon hakijoiden työkokemuksesta ja taidoista sekä henkilökohtaisista
ominaisuuksista, henkilöarvioinnin tuloksiin sekä tehtävän vaatimusten
mukaiseen ansiovertailuun, joiden pohjalta päätösehdotus muodostetaan.
Ehdotus rakennetaan lisäksi haastatteluryhmän näkemysten perusteella.
Asian käsittely:
Liikuntapäällikön virkavalinta perustuu valmistelevan haastatteluryhmän
hakemusten, haastattelujen ja henkilöarvioinnin pohjalta suorittamaan
kokonaisarviointiin. Edellä mainittujen ja viran vaatimusten perusteella
esitetään valittavaksi hakijaa, jolla on parhaat mahdollisuudet viran
menestykselliseen hoitamiseen.
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Esittelijän (kasvatus- ja opetusjohtaja) kokouksessa antama
päätösehdotus:
Elämänlaatulautakunta valitsee liikuntapäällikön virkaan Roope Marskin.
Hänen mahdollisen kieltäytymisensä varalle lautakunta valitsee Sini
Kukkosen.
Valitun on kolmen viikon kuluessa valintapäätöksen saatuaan toimitettava
Tullinkulman työterveyshuollon todistus terveydentilastaan tai muutoin
valinta raukeaa. Virka täytetään sopimuksen mukaan mahdollisimman
pian. Viran täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että esittelijänä tämän pykälän ajan oli kasvatus- ja
opetusjohtaja Silja Silvennoinen ja pöytäkirjanpitäjänä Minna Lähteinen.
Lisäksi läsnä oli lasten ja nuorten lautakunnan puheenjohtaja Sini
Kahilaniemi.
Merkittiin, että jäsen Jyrki Tuomaala poistui tämän pykälän käsittelyn
jälkeen.
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Talousarvio 2018
Elämänlaatulautakunta 28.09.2017 § 54
Elämänlaatulautakunta 05.09.2017 § 44
Kaupunginhallitus on kokouksessaan 3.7.2017 antanut talousarvioraamin
vuodelle 2018 sekä talousarvion laadintaohjeet. Laadintaohjeen mukaan
talousarvio - ja suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat
kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.
Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja
taloudelliset tavoitteet. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai
ylijäämäinen. Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden
edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä osoitetaan miten rahoitustarve
katetaan.
Oriveden kaupunkistrategia on kesäkuussa 2016 päivitetty vuoteen 2025
tähtäävänä ja sen mukaan Oriveden visiona on olla Aktiivisten ihmisten
kiinnostava kaupunki luonnon keskellä.
Kaupunkistrategiaan kirjatut kaupungin strategiset päämäärät ja tavoitteet
vuosille 2016–2018 ovat:
1. Elinvoiminen kaupunki
- Orivesi on kiinnostava ja vetovoimainen niin yrityksille kuin asukkaille,
- Elinvoima kehittyy ja vahvistuu elinkeino- ja työllisyyspolitiikalla
yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa,
- Maankäytön suunnittelu on ennakoivaa.
2. Hyvinvoivat kuntalaiset
- Kaupunki lisää kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä edistämällä
omatoimisuutta sekä järjestämällä ennaltaehkäiseviä palveluita,
- Kaupunki järjestää tarpeiden mukaiset, laadukkaat ja saavutettavat
palvelut, jotka suunnitellaan yhdessä henkilöstön ja asukkaiden kanssa,
- Kaupunki järjestää palveluja tehokkaasti, vastuullisesti ja toimintaa
uudistaen.
Kaupunkistrategian mukaan strategiset hankkeet vuosille 2016–2018 ovat:
• Biotalouden edistämisselvitys ja hankkeistaminen
• Kaavoituksen selvitys VT 9 varteen Orituvan alueelle
• Asumishankkeet- tonttien kampanjamyynti, osaomistusasuntojen selvitys
Asemanseudulle
• Luonnon ja kulttuurin hyödyntäminen vetovoiman vahvistamisessa
• Työllisyyden edistäminen (työpajatoiminta, elinkeinopolitiikka)
• Asukasosallisuuskokeilut
• Lentopallolinjan käynnistyminen ja kirjoittajalinjan kehittyminen
• Kaupungin ja Tredun yhteistyöhanke
• Kaupungin ja Ahlmanin koulun säätiön sekä Ahlman ammatti- ja
aikuisopistonyhteistyön kehittäminen.
Näiden tavoitteiden pohjalta kunkin tulosalueen tulee laatia kullekin
tavoitteelle 1-2 talousarviotavoitetta, jotka ovat valtuustoon nähden sitovia.
Elämänlaatupalveluiden tulosalueen toiminnallisena tavoitteena esitetään
palvelujen ylläpitäminen nykyisellä tasolla seuraavasti:
- Kävijä- ja käyttötilastot pysyvät aikaisempaa verrattuna samalla tasolla
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- Palvelujen muokkaaminen tapahtuu asiakaspalautteiden pohjalta
- Palvelujen muokkaamisessa varaudutaan maakuntauudistuksen tuomiin
muutoksiin ja kunnille siinä asettuihin tehtäviin elämänlaatupalveluja
koskevissa asioissa
- Luonnon ja kulttuurin hyödyntämistä kaupungin vetovoiman
vahvistamisessa pyritään toteuttamaan yhteistyössä kaupungin ja
ulkopuolisten toimijoiden kanssa
Oriveden kaupungissa on laadittu talouden tasapainotusohjelma, jonka
mukaan palvelutasoa ei tule lisätä ilman lain velvoitetta. Uusia vakansseja
ei perusteta ja mahdolliset esitykset käsitellään tapauskohtaisesti.
Toimintatapoja on arvioitava asiakaslähtöisyyden sekä tehokkuuden
näkökulmasta ja tuottavuutta on pyrittävä parantamaan.
Kaupunginhallitus on asettanut elämänlaatupalveluiden lautakunnan
talousarvion 2018 raamiksi 1 989 370 euroa, mikä on 2 448 euroa (0,1 %)
enemmän kuin kuluvana vuonna.
----Elämänlaatulautakunta 28.9.2017
Elämänlaatupalvelujen tulosalueen talousarviovalmistelussa raami on
pienentynyt 32 600 euroa, mikä johtuu kaupungin sisäisten vuokrien
kustannusten jakoperiaatteiden muutoksista. Muutoin raami on pysynyt
kaupunginhallituksen antaman ohjeistuksen mukaisena.
Elämänlaatupalvelujen toiminnalliset tavoitteet ovat liitteessä.
Talousarvio 2018 on suunniteltu yksiköittäin seuraavasti:
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Elämänlaatulautakunta päättää:
1. hyväksyä liitteen mukaiset elämänlaatulautakunnan tulosalueen
toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2018.
2. esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle
elämänlaatulautakunnan talousarvion määrärahoiksi 1 956 770 euroa
talousarviovuodelle 2018.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Merkittiin, että kansalaisopiston rehtori Pia-Maria Ahonen ja
kirjastotoimenjohtaja Liisa Asiala poistuivat tämän pykälän käsittelyn
jälkeen.
Liitteet
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Aloite pump track-radan rakentamiseksi Orivedelle
Elämänlaatulautakunta 28.09.2017 § 55
Ulla ja Aaro Santahuhta ovat toimittaneet kuntalaisaloitteen
Pumptrack-radan rakentamiseksi Orivedelle. Aloite on saatettu tiedoksi
Oriveden kaupunginhallitukselle, josta se on toimitettu edelleen
elämänlaatulautakunnan käsiteltäväksi.
Vs.liikuntapäällikkö:
Aloitteessa viitataan Jämsään kesällä 2017 rakennettuun
pumptrack-rataan. Lisäksi todetaan, että rata on todella suosittu ja saa
varsinkin pojat liikkumaan.
Orivedellä ei ole skeittaukseen, scoottaukseen ja bmx-pyörille soveltuvaa,
rakennettua harrastuspaikkaa. Lajien harrastajat etsivät itselleen sopivia
paikkoja kuten parkkipaikat tai käyvät muualla harrastamassa. Lajit ovat
valtakunnallisesti kasvavia liikuntamuotoja, joita harrastetaan
omatoimisesti ilman ohjausta ja taustalla olevaa seuratoimintaa. Vastaavat
liikuntapaikat kyseisille lajeille ovat kaikkien helposti saavutettavissa, ilman
pääsymaksuja ja aikarajoitteita. Vuonna 2015 liikuntapalvelut ja Oriveden
MLL tekivät nuorille kyselyn, jossa nuoret toivoivat mm. skeittipaikkaa.
Pumptrack on asfalttipäällysteinen rata, jossa on nousuja ja laskuja sekä
mutkia. Rata soveltuu scooteille, rullaluistimille ja pyörille.
Pumptrack-ratoja on rakennettu muutamia eri puolille Suomea ja
suunnitteilla niitä on on lähivuosina useita.
Kustannusarvio Jämsän pump track-radalle on ollut 50 000 euroa.
Ympäröivät maanrakennustyöt, salaojitukset, istutukset, aidat ovat
nostaneet kustannukset yhteensä noin 100 000 euroon. Rata on ollut
erittäin suosittu, päivittäin radalla on vähintäänkin kymmeniä käyttäjiä
alkaen 3-vuotiaista aikuisiin asti, lomakaudella käyttäjämäärät ovat vielä
suuremmat.
Ehdotus on erittäin kannatettava ja lasten ja nuorten liikunnan kannalta.
Kyseessä on kaikille avoin matalan kynnyksen lähiliikuntapaikka ja on
ilmeistä, että lasten ja nuorten liikkuminen lisääntyisi. Koska kustannuksiin
vaikuttaa olennaisesti paikan sijainti ja maanrakennustöiden tarve, tulisi
mahdollinen sijoituspaikka kartoittaa kustannuksineen. Samaan
kohteeseen olisi järkevää suunnitella toivottua skeittipaikkaa. Jämsän rata
on kooltaan tällä hetkellä Suomen suurin (noin 1000 m2), mutta rata on
mahdollista toteuttaa pienempänäkin. Liikuntapaikkaan on mahdollista
saada avustusta Aluehallintovirastolta.
Liikuntapalvelut on kartoittanut ja koonnut muitakin liikuntapaikkatarpeita,
mutta asiakaskyselyihin ja liikuntapaikkojen kuntoarviointeihin perustuvaa
liikuntapaikkasuunnitelmaa investointisuunnitelmineen ei ole vielä tehty.
Vs.liikuntapäällikön päätösehdotus: Lautakunta käy asiasta
keskustelun ja ohjeistaa jatkotoimenpiteisiin.
Päätös: Elämänlaatulautakunta antoi liikuntapäällikön tehtäväksi
seuraavaa:
- selvittää potentiaaliset sijoituspaikat kyseessä olevalle liikuntapaikalle
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- selvittää julkisen haun kautta mahdollinen taho edistämään hanketta
- järjestää kuntalaistilaisuuden jolla selvitetään kiinnostus hankkeelle.
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Oriveden uimahallin maksujen korotukset/ Oriveden Seudun Sydänyhdistys ry
Elämänlaatulautakunta 28.09.2017 § 56
Oriveden Seudun Sydänyhdistys ry on lähestynyt Elämänlaatulautakuntaa
koskien uimahallimaksuja. Lautakunnan kokouksessa 23.5.2017
uimahallimaksuihin tehtiin korotuksia joihinkin maksuryhmiin sekä
muutettiin maksuperusteet mm. uimahallin allasvuokriin. Lisäksi kaupungin
liikunnanohjaajan ohjaukseen määritettiin maksu.
Aikaisemmin uimahallin allasvuokriin sisältyi ryhmän sisäänpääsymaksu,
mutta maksu muutettiin koskemaan vain allasvuokraa ja kukin asiakas
maksaa sisäänpääsyn erikseen. Allasvuokraa peritään silloin, kun
varaajataho (yhdistys tai yksityinen) varaa altaan vain omaan käyttöön.
Tällöin allas ei ole muiden asiakkaiden käytössä ko. ajalla. Uimahallin
käyttäjissä on yhdistyksiä, jotka järjestävät jäsenistölleen allasjumppia
varaamalla terapia-altaan jumppaa varten. Osa näistä yhdistyksistä
järjestää omatoimisesti ohjaajan jumppaan, osalla on puolestaan
kaupungin liikunnanohjaaja.
Uimahallimaksujen korotus tehtiin uimahallin kasvaneiden kulujen takia.
Aikaisemmassa hinnastossa ollut allasvuokra ei huomioinut esim.
eläkeläisten pienempää pääsymaksua, vaan oli kaikille samanhintainen.
Osa uimahallin käyttäjätahoista sai ennen muutosta järjestää maksutta
omalle jäsenistölleen vesijumppia ilman allasvuokraa ja maksua kaupungin
liikunnanohjaajan ohjauksesta. Järjestely on tukenut tiettyjen yhdistysten
työtä jäsenistön hyvinvoinnin edistämiseksi, mutta se ei ole ollut
kuitenkaan tasapuolinen, koska osa käyttäjistä on järjestänyt itse
ohjauksen ja maksanut myös allasvuokran.
Vesiliikunnan hyödyt ovat kiistattomat. Uimahallin asiakkaista suuri osa on
pitkäaikaissairaita, ikääntyviä tai muuten kuntoutusta tarvitsevia. Monelle
iäkkäälle vesiliikunta on harvoja soveltuvia kuntoilumuotoja.
Liikuntapalvelut ei kuitenkaan voi antaa käyttäjätahon perusteella
alennuksia tai päättää maksuttomuudesta. Mikäli maksuja ei peritä tai niitä
pienennetään, tulee se koskea kaikkia käyttäjätahoja.
Talousarviovuodelle 2018 uimahallin arvioidut kustannukset ovat 435 000
euroa. Tuloarvio on 130 500 euroa. 2017 kaupungin maksama subventio
yhtä käyntikertaa kohden on ollut 7,24 euroa.
Tällä hetkellä 45 min ohjattu allasjumppa maksaisi yhdistykselle 40 euroa
(sis. allas yhdistyksen käyttöön ja kaupungin ohjaaja). Maksujen takia
yhdistys on varannut 30 min jumpat hintaan 30 euroa. Yhdistys järjestää
jäsenilleen kaksi viikoittaista kertaa.
Oriveden Seudun Sydänyhdistys ry on pyytänyt kohtuullistamaan
uimahallimaksuja tai antamaan yhdistyksille mahdollisuuden saada
rahallista tukea terveyttä ja hyvinvointia ylläpitävään toimintaan.
Liitteenä kokoukseen osallistujille yhdistyksen kirjelmä.
Liikuntapalvelujen maksuihin on tullut ehdotus alentaa myös eläkeläisten
jumppakorttia liikuntahallin jumppiin. Vs.liikuntapäällikkö esittelee
kokouksessa liikuntapalvelujen nykyiset maksut. Liitteenä kokoukseen
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osallistujille uimahallin ja liikuntahallin maksut.
Vs.liikuntapäällikön päätösehdotus: Elämänlaatulautakunta päättää
mahdollisista maksumuutoksista.
Asian käsittely:
Elämänlaatulautakunnan mukaan hinnoittelu tulee olla yhdenmukaista.
Järjestöillä on mahdollisuus hakea myös kaupungin avustuksia
(yleisavustus tai liikuntapalveluiden avustukset) toiminnan järjestämiseen.
Vs.liikuntapäällikön kokouksessa tekemä päätösehdotus:
Liikuntahallin maksuja tarkistetaan jumppakortin osalta 40 euroon.
Päätös: Elämänlaatulautakunta päätti seuraavaa:
- Uimahallimaksuihin ei tehdä muutoksia
- Liikuntahallin maksuja tarkistetaan muuttamalla jumppakortti 40 euroon
1.1.2018 alkaen.
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Tämän kokouksen seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen:
Pykälä: 56
Oikaisuvaatimus tehdään Oriveden elämänlaatulautakunnalle osoite
PL 7, 35301 Orivesi.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:
Pykälät: 49-55
Tämä pöytäkirja on ollut kuntalain 63 §:n mukaisesti yleisesti nähtävänä edeltäpäin
ilmoitettuna aikana, 4. päivänä lokakuuta 2017 kaupunginkirjastossa klo 9.00 - 18.00,
todistaa

Virallisesti
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