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Elämänlaatulautakunta

PÖYTÄKIRJA
§ 84

19.12.2017

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Elämänlaatulautakunta 19.12.2017 § 84
Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös:
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

Pöytäkirjan tarkastajat:
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ORIVEDEN KAUPUNKI

PÖYTÄKIRJA

Elämänlaatulautakunta

§ 85

8/2017

145

19.12.2017

Pöytäkirjantarkastajien valinta
Elämänlaatulautakunta 19.12.2017 § 85
Pöytäkirjantarkastajiksi ovat vuorossa Joutsela Sami ja Latomaki Jari
Päätös:
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sami Joutsela sekä Jari Latomäki.
Pöytäkirjan tarkastus päätettiin 21.12.17 klo 12- Oriveden pääkirjastolle.

Pöytäkirjan tarkastajat:

ORIVEDEN KAUPUNKI
Elämänlaatulautakunta

PÖYTÄKIRJA
§ 86

8/2017

146

19.12.2017

Elämänlaatulautakunnan ajankohtaiset asiat
Elämänlaatulautakunta 19.12.2017 § 86
Lautakunta keskustelee ajankohtaisista asioista.
Liikuntapäällikön päätösehdotus:
Merkitään keskustellut asiat tiedoksi.
Päätös:
Lautakunta keskusteli ajankohtaisista asioista ja merkitsi asiat tiedokseen.

Pöytäkirjan tarkastajat:

ORIVEDEN KAUPUNKI
Elämänlaatulautakunta

PÖYTÄKIRJA
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8/2017

147

19.12.2017

Talousarvio 2018 ja elämänlaatupalveluiden taloustilanne 11/2017 sekä nuorisopalveluiden
lisämäärärahan kohdennus
Elämänlaatulautakunta 19.12.2017 § 87
Käydään läpi kaupungin valtuuston vahvistaman talousarvion 2018
vaikutukset elämänlaatulautakunnan osalta sekä käsitellään myönnettyä
lisämäärärahan kohdentamista nuorisopalveluissa. Käydään läpi
elämänlaatupalveuiden taloustilanne 11/2017.
Nuorisopalveluissa syntyy työntekijävaje 31.12.2017 kun nuorisotalon
valvojan (osa-aikainen 25t/vko) työsuhde päättyy, nuorisolakiin
(voimaantulo 1.1.17) sekä Oriveden kaupungin strategiaan ja
hyvinvointisuunnitelmaan 2018-2020 peilaten nuorisopalvelut ovat yksi
päähuomion kohde. Myönnetty lisämääräraha mahdollistaisi
nuorisopalveluihin yhden kokoaikaisen työntekijän palkkaamisen ja tätä
kautta nuorisotyön laadun parantamisen.
Yhteenveto taloustilanteesta esitellään kokouksessa.
Liikuntapäällikön päätösehdotus:
Merkitään talousarvio 2018 ja elamänlaatupalveuiden taloustilanne
tiedoksi ja päätetään myönnetyn lisämäärärahan (35.000€)
kohdentamisesta nuorisopalveluissa henkilöstömenoihin.
Päätös:
Elämänlaatulautakunta merkitsi tiedokseen Oriveden kaupungin
talousarvion 2018-2020 sekä lautakunnan taloustilanteen 1-11/17.
Lautakunta päätti myönnetyn lisämäärärahan (35.000€) kohdentamisesta
nuorisopalveluiden henkilöstömenoihin.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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19.12.2017

Nuoriso- ja vapaa-aikaohjaajan työsuhteen täyttölupa
Elämänlaatulautakunta 19.12.2017 § 88
Elämänlaatupalveluiden tulosalueella nuorisopalveluissa työskentelee
kaksi henkilöä joista toinen osa-aikaisena. Osa-aikaisen työntekijän
työsuhde on ollut 25tuntia viikossa ja määräaikainen 31.12.2017 asti.
Osa-aikainen työntekijä on ilmoittanut ettei jatka työsuhteessa 1.1.2018
alkaen.
Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 27.11.2017 myöntänyt
elämänlaatulautakunnalle nuorisopalveluihin 35.000€ lisämäärärahaa
Lisämäärärahan sekä osa-aikasen palkkamenoista vapautuvan
määrärahan avulla osa-aikaisen nuoriso- ja vapaa-aikaohjaajan työnkuva
olisi mahdollista kokoaikaistaa määräajaksi 1.3.2018-31.12.2018.
Nuorisopalveluiden työntekijöiden työnkuvaa on myös tarpeen tarkastaa
sekä ajantasaistaa täyttämään vaatimuksia jotka turvaavat
perusnuorisotyön ja täyttävät 1.1.2017 voimaantulleen nuorisolain
vaatimukset. Lisäksi Oriveden kaupungin hyvinvointisuunnitelmassa
2018-2020 olevia nuorisotyön menetelmiä sekä tavoitteita tulee ottaa
huomioon työsuhdetta täyttäessä.
Liikuntapäällikkö laittaa työsuhteen hakuun kuntarekry sivustolle mikäli
täyttölupa myönnetään ja työsuhteen täyttää kasvatus- ja opetusjohtaja
haastattelutyöryhmän esityksen mukaan.
Materiaalia nuorisopalveluiden toiminnasta, vaatimuksista sekä
nuoriso-ohjaajan työhön liittyvistä asioista jaetaan kokouksessa.
Liikuntapäällikön päätösehdotus:
Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle seuraavaa:
1.Nuoriso- ja vapaa-aikaohjaajan työsuhteelle myönnetään täyttölupa
2.Nuoriso- ja vapaa-aikaohjaajan työsuhde täytetään määräajaksi
1.3.-31.12.2018.
Mikäli kaupunginhallitus myöntää työsuhteelle täyttöluvan haastattelut
pidetään 6.2.2018 ja haastattelutyöryhmään nimetään kasvatus- ja
opetusjohtaja Silja Silvennoinen, elämänlaatulautakunnan puheenjohtaja
Ilkka Hjerppe, liikuntapäällikkö Roope Marski sekä yksi lautakunnan
valitsemä jäsen.
Päätös:
Lautakunta päätti esittää Oriveden kaupunginhallitukselle seuraavaa:
1. Nuoriso- ja vapaa-aikaohjaajan työsuhteelle myönnetään täyttölupa
2. Nuoriso- ja vapaa-aikaohjaajan työsuhde täytetään määräajaksi
1.3.-31.12.2018
Lautakunnan edustajaksi haastattelutyöryhmään valittiin Lauriina
Lehtonen.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kuntalaisaloitteet: Koripallokenttä, pump-track rata
Elämänlaatulautakunta 19.12.2017 § 89
Elämänlaatulautakunta on saanut kuntalaisaloitteet koripallokentän
parantamisesta (käsitelty ELL kokouksessa 30.11.2016) sekä pump-track
radan rakentamisesta (käsitelty ELL kokouksessa 28.9.2017).Lisäksi
useita aloitteita on kirjattu koskien liikuntamahdollisuuksien
tasapuolistamista sekä kustannusten huomioonottoa.
Aloitteet on jätetty liikuntapäällikölle selvittelyyn, aloitteet tukevat matalan
kynnyksen toimintaa ja liikunnan sekä vapaa-ajan vietto mahdollisuuksien
lisäämistä Orivedellä koskie kaikkia ikäryhmiä.
Aloitteita on mahdollista yhdistää kokonaisuuteen joka käsittäisi
liikuntahallin ympäristön käyttösuunnitelman. Samaan olisi liitettävissä
seniori-puiston kehittäminen, leikkipuiston ja koripallokentän korjauksen
sekä koko alueen viihtyvyyden ja käyttöominaisuuksien parantaminen
sekä uusien palvelukokonaisuuksien lisäämisen.
Liikuntapäällikkö esittelee kokouksessa ehdotelman jatkotoimista
liikuntahallin ympäristön käytön suhteen.
Liikuntapäällikön päätösehdotus:
Lautakunta merkitsee aloitteiden suhteen tehdyn selvitystyön tiedokseen
sekä päättää jatkotoimista liikuntahallin ympäristön kehittämisehdotuksen
suhteen.
Päätös:
Liikuntapäällikön päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Oriveden Jäähalli Oy käyttö- sekä hoito- ja ylläpitosopimukset
Elämänlaatulautakunta 19.12.2017 § 90
Oriveden Jäähalli Oy:llä ja Oriveden kaupungilla on ollut erillinen käyttösekä ylläpito- ja hoitosopimus. Lisäksi toimitusjohtajan tehtävien hoidosta
on ollut erillinen sopimus. Olisi tarpeen käytäntöjen ja sopimussisältöjen
selkeyttämiseksi tuoda nämä kaikki kokonaisuudet yhden selkeän
sopimuksen piiriin.
Liikuntapäällikkö/jäähallin toimitusjohtaja on selvittänyt sopimusasiaa
yhdessä kaupunginjohtajan, talousjohtajan sekä jäähalliyhtiön hallituksen
kanssa.
Kaupunki on myös ostanut erillisellä sopimuksella jäähalliyhtiöltä jääaikaa
jota on luovutettu kuntalaisten käyttöön mm yleisö, kiekko ja
kuntoluisteluun.
Taustatietoa sopimuksista jaetaan kokouksessa.
Liikuntapäällikön päätösehdotus:
Lautakunta päättää että liikuntapäällikkö selvittää kustannusvaikutukset,
neuvottelee sopimuksen yhdessä jäähalliyhtiön ja kaupungin kanssa
muotoon joka mahdollistaa palvelun minimitason ja palvelukokonaisuuden
kehityksen. Sopimuksen valmistelun jälkeen esitetään
kaupunginhallitukselle sopimuksen päivitystä yhdeksi kokonaisuudeksi
kattamaan kaikki osa-alueet, myös jääajan ostosopimuksen kuntalaisten
vapaaseen käyttöön.
Päätös:
Liikuntapäällikön päätösehdotus hyväksyttiin.
Merkitään että Pekka Tuhkanen poistui asian päätöksen ajaksi
esteellisenä.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Ilmoitusasiat
Elämänlaatulautakunta 19.12.2017 § 91
Elämänlaatulautakunnan tietoon saatetaan seuraavat asiat:
1.
2.

Ote pöytäkirjasta 27.11. Kaupunginvaltuusto §100
Hyvinvointisuunnitelma
Ote pöytäkirjasta 27.11. Kaupunginvaltuusto §102 Hallintosäännön
tarkastaminen

Liikuntapäällikön päätösehdotus:
Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.
Päätös:
Liikuntapäällikön päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:

ORIVEDEN KAUPUNKI
Elämänlaatulautakunta

PÖYTÄKIRJA
§ 92

8/2017

152

19.12.2017

Pirkanmaan alueellinen kulttuurihyvinvointiryhmä
Elämänlaatulautakunta 19.12.2017 § 92
Orivedelle perustetaan kulttuurihyvinvointityöryhmä. Ryhmään tulisi
nimetä edustaja elämänlaatulautakunnasta.
Liikuntapäällikkö esittelee kokouksessa työryhmän toimintaperiaatteita.
Liikuntapäällikön päätösehdotus:
Merkitään työryhmän toimintaperiaatteet tiedoksi ja nimetään lautakunnan
edustaja työryhmään.
Päätös:
Lautakunta merkitsi toimintaperiaatteet tiedokseen ja nimesi Irma
Koskelan edustajakseen työryhmään.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Otto-oikeuden käyttäminen
Elämänlaatulautakunta 19.12.2017 § 93
Kansalaisopiston rehtori
15.12.2017, 6§, Harkinnanvarainen avustus
Liikuntapäällikkö
15.12.2017, 1§, Kertakorvauksen maksaminen
Liikuntapäällikön päätösehdotus:
Elämänlaatulautakunta päättää, että se ei käytä kuntalain 51§:n mukaista
otto-oikeuttaan, eikä ota käsiteltäväkseen yllä mainituissa
viranhaltijapäätöksissä päätettyjä asioita. Päätökset ovat täytäntöön
pantavissa.
Päätös:
Liikuntapäällikön päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Tämän kokouksen seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen:
Pykälät: 87
Oikaisuvaatimus tehdään Oriveden kaupungin 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:84-86, 88-92
Tämä pöytäkirja on ollut kuntalain 63 §:n mukaisesti yleisesti nähtävänä
edeltäpäin ilmoitettuna aikana, 27.12.2017 pääkirjastossa klo 10-16, todistaa
Virallisesti
Roope Marski
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastajat:

