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OSALLISTUJAT
LÄSNÄ

POISSA

Nimi
Eronen Ulla
Suhonen Eliisa
Aitolahti Annamari
Hannila Markus
Kallio Jyrki
Talasniemi Jari
Vihusaari Kimmo
Kymäläinen-Manner Anna

Klo
17:30 - 20:00
17:30 - 20:00
17:30 - 20:00
17:30 - 20:00
17:30 - 20:00
17:30 - 20:00
17:30 - 20:00
17:30 - 20:00

Puoskari Salla

17:30 - 18:58

Lintunen Jussi

18:30 - 20:00

Mattila Mia

17:30 - 20:00

Lähteinen Minna

17:30 - 20:00

Heikura Laura
Vettenranta Juha
Jakara Riitta
Rissanen Susanna

Tehtävä
Lisätiedot
puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
k.hallituksen
edustaja
nuorisvaltuuston
varaedustaja
varhaiskasvatuksen
johtaja
esittelijä, kasvatusja opetusjohtaja
pöytäkirjanpitäjä
jäsen
jäsen
k.hallituksen
puheenjohtaja
nuorisovaltuuston
edustaja

ALLEKIRJOITUKSET
Ulla Eronen
Puheenjohtaja

Minna Lähteinen
Pöytäkirjanpitäjä

KÄSITELLYT ASIAT
47 - 56
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
Markus Hannila

Jari Talasniemi

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ
yleisessä tietoverkossa ma 2.9.2019 klo 13.00, todistaa
Minna Lähteinen
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Lasten ja nuorten lautakunta 27.08.2019 § 47
Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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Pöytäkirjantarkastajien valinta
Lasten ja nuorten lautakunta 27.08.2019 § 48
Pöytäkirjantarkastajiksi ovat vuorossa Markus Hannila ja Jari Talasniemi.
Pöytäkirja tarkastetaan pe 30.8.2019.
Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Markus Hannila ja Jari Talasniemi.
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Nuorisovaltuuston kummivaltuutetun valinta
Lasten ja nuorten lautakunta 27.08.2019 § 49
Nuorisovaltuustoja tai vastaavia on ollut kuntien hallinnoissa jo 1990-luvun
loppupuolelta saakka. Oriveden nuorisovaltuuston perustamisidea lähti liikkeelle vuonna 1999 kirjatusta valtuustoaloitteesta. Vuoden 2000 lokakuussa järjestettiin nuorisovaltuuston vaalit ja ensimmäinen nuorisovaltuusto
aloitti toimintansa 1.1.2001.
Nuorisovaltuustojen toiminta tuli lakisääteiseksi 2015, kun se kirjattiin uuteen kuntalakiin. Kuntalain 26 § mukaan kuntien on asetettava nuorisovaltuusto nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi. Nuorisovaltuustoille on annettava mahdollisuus vaikuttaa kaikkien
kunnan toimialojen suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan.
Nuorisovaltuustot edustavat kunnan nuoria kunnallisessa päätöksenteossa. Demokraattisesti valittujen nuorisovaltuustojen tehtävänä on tuoda
nuorten ääni kuuluviin, ottaa kantaa ajankohtaisiin asioihin sekä tehdä
aloitteita ja kannanottoja. Nuorisovaltuustojen tarkoituksena on myös tiedottaa nuoria kunnan päättäjien toiminnasta sekä auttaa nuoria löytämään
keinoja vaikuttaa. Lisäksi ne edistävät vuoropuhelua nuorten ja päättäjien
välillä ja ottavat nuoret aidosti mukaan yhteiseen päätöksentekoprosessiin.
Nuorisovaltuustot järjestävät erilaisia tapahtumia, kampanjoita ja tempauksia.
Oriveden nuorisovaltuusto on lähettänyt seuraavanlaisen kirjeen
19.5.2019:
"Hei Oriveden kaupunginvaltuutetut ja lautakuntien jäsenet!
Me nuorisovaltuustossa olemme aktiivisesti uudistaneet kevään aikana
nuorisovaltuuston toimintastrategiaa. Muutoksia on tapahtunut mm. nuorisovaltuuston sisäisessä rakenteessa (johtoryhmä), kokouksien aikatauluissa (muutettu toimivimmaksi) sekä näkyvyyden lisäämisessä some-kanavissa.
Haluaisimme ottaa mallia naapurikuntiemme nuorisovaltuustoista. Siellä
on käytössä kummivaltuutetut. Kummivaltuutettujen tehtävä on saada suora yhteys nuorisovaltuutettuihin ja auttaa heitä epäselvissä asioissa. Toivoisimme, että jokaisesta lautakunnasta ja valtuustosta tulisi yksi luottamushenkilö (yksi varalle), jonka valtuustot ja lautakunnat päättävät itse
nuorisovaltuuston kummivaltuutetuksi. Monesti lautakunnissa ja valtuustossa käsitellään vaikeasti selitettyjä asioita, joten olisi mukavaa, että nuoret saisivat apua vaikeasti ymmärrettäviin asioihin.
Kummivaltuutetut toimisivat myös linkkinä nuorten asioista ns. epäviralliseen kahvipöytäkeskusteluun.
Nuorisovaltuusto on puolueesta riippumaton, joten kuka vain voi hakea
kummivaltuutetun paikkaa. Muistutamme, että nuorisovaltuuston kokoukset ovat avoimia jokatapauksessa, joten olette aina tervetulleita seuraamaan kokouksia.
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Terveisin Oriveden nuorisovaltuusto"
Kasvatus- ja opetusjohtajan päätösehdotus:
Lasten ja nuorten lautakunta merkitsee kirjeen tiedokseen ja nimeää
nuorisovaltuuston kummivaltuutetun 31.5.2021 asti kestäväksi toimikaudeksi.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
Lasten ja nuorten lautakunta valitsi nuorisovaltuuston kummivaltuutetuksi
Jyrki Kallion sekä varavaltuutetuksi Eliisa Suhosen.
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Hirsilän koulun ilta- ja yökoulu
Lasten ja nuorten lautakunta 27.08.2019 § 50
Koulujen lukuvuosisuunnitelmat ovat vielä kesken, joten Hirsilän
ilta-/yökoulu hyväksytetään lasten ja nuorten lautakunnassa erikseen.
--------Hirsilän koulun yö-/ iltakoulun suunnitelma
Hirsilän koulu järjestää ilta-/yökoulun Kytöpirtillä 29.-30.8. 2019.
Ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaat viettävät illan Kytöpirtillä ja
3.–6.-luokkalaisilla on yökoulu. Yökoulun järjestämisestä on ilmoitettu
Pirkanmaan pelastuslaitokselle.
Torstaina 29.8. koulu alkaa normaalisti 8.30 koululla. Lounaan jälkeen
oppilaat siirtyvät Kytöpirtille. 1.–2.-luokkalaiset kulkevat bussilla ja
3.–6.-luokkalaiset pyöräilevät. Iltapäivällä ohjelmaa järjestävät sekä
opettajat että Hirsilän riistamiehet. Illalla klo 18–20 toivotetaan huoltajat
tervetulleiksi Kytöpirtille. Siellä on yhteistä puuhaa lapsille ja aikuisille, ja
huoltajilla on mahdollisuus keskustella opettajien ja rehtorin kanssa. Ilta
toimii myös lukuvuoden vanhempainiltana. 1.–2.-luokkalaiset lähtevät
huoltajien kyydeillä kotiin illan päätteeksi.
1.–2.-luokkalaisilla on perjantaina 30.8. koulua klo 8.30–11.15.
Iltapäiväkerho toimii perjantaina normaalisti. Myös taksit kulkevat
normaalisti ja odotusaika on valvottua.
3.–6.-luokkalaisille tulee pyöräilyä Kytöpirtille 8 km/suunta. Huoltajat
ilmoittavat omalle opettajalle, jos oma lapsi ei voi pyöräillä kyseistä
matkaa. Perjantaina syödään Kytöpirtillä aamupala, jonka jälkeen
pyöräillään takaisin koululle, jossa koulupäivä päättyy noin klo 10. Jos
oppilas ei yövy Kytöpirtillä hänellä on perjantaina koulua klo 8.30–11.15.
Tieto yöpyjistä on ilmoitettu kouluun viikolla 33. Huoltajat ilmoittavat oman
lapsen opettajalle perjantaihin 16.8. mennessä, jos lapsi ei yövy
Kytöpirtillä.
Huoltajat saavat halutessaan osallistua päivän toimintaan. He voivat
esimerkiksi osallistua pyöräilyyn lisävalvojiksi tai yövalvojiksi yhdessä
opettajien kanssa.
Kasvatus- ja opetusjohtajan päätösehdotus:
Lasten ja nuorten lautakunta hyväksyy Hirsilän koulun ilta- ja
yökoulusuunnitelman 29.-30.8.2019.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
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Esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen painopistealueet lukuvuodeksi 2019 - 2020
Lasten ja nuorten lautakunta 27.08.2019 § 51
Kasvatus- ja opetuspalvelujen rehtori- ja johtoryhmän kokouksissa on
keskusteltu lukuvuoden 2019 - 2020 painopistealueista
kaupunkistrategian, varhaiskasvatuslain ja opetussuunnitelmien pohjalta.
Keskustelujen yhteenvetona kasvatus- ja opetuspalvelujen yhteisiksi
painopistealueiksi ehdotetaan seuraavia teemoja:




kestävän tulevaisuuden rakentaminen,
arviointiosaamisen kehittäminen sekä
yhteisöllisen toimintakulttuurin rakentaminen (oppiva yhteisö).

Lisäksi alakoulujen toiminnassa painottuvat
 eheän varhaiskasvatus- ja esiopetuspäivän rakentaminen sekä
esi ja alkuopetuksen yhteistyö (mm. kieli- ja kulttuurikasvatus).
Tämän tueksi Orivesi on mukana Hyvinvoiva koululainen Pirkanmaalla -hankkeessa.
Lisäksi eri tulosalueilla on omia kehittämishankkeita.
Kasvatus- ja opetusjohtan päätösehdotus:
Lasten ja nuorten lautakunta hyväksyy lukuvuoden 2019 - 2020
painopistealueiksi yllä mainitut teemat.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
Pöytäkirjaan merkittiin, että varhaiskasvatuksen johtaja Jussi Lintunen
saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 18.30.
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Lasten ja nuorten lautakunnan talousarvio 2020
Lasten ja nuorten lautakunta 27.08.2019 § 52
Kuntatalousohjelman mukaan kuntien talouden tila heikkeni vuonna 2018,
eikä tulojen ja menojen epätasapaino näytä korjaantuvan kehyskaudelle
ilman uusia toimenpiteitä. Kuntien talouden sopetuspaine on suuri lähes
kaikissa kuntakokoryhmissä, myös Orivedellä. Valtion suunnalta ei näytä
tulevan helpotusta kuntien tilanteeseen rahoituksellisesti tai
lainsäädännöllisesti. Pikemminkin osaamisen ja sivistyksen kenttään on
tulossa uutta velvoittavaa lainsäädäntöä.
Poimintoja hallitusohjelmasta
1. tavoite
Koulutus ja osaamistaso nousevat kaikilla koulutusasteilla,
oppimiserot kaventuvat ja koulutuksellinen tasa arvo lisääntyy
- Hallitus laatii vuoden 2020 loppuun mennessä osaamisen ja oppimisen
tiekartan vuoteen 2030, jossa etsitään yhteiset pitkän aikavälin keinot
Suomen koulutus- ja osaamistason nostamiseksi, koulutuksellisen
tasa-arvon vahvistamiseksi ja oppimiserojen kaventamiseksi.
- Käynnistetään perusopetuksen laatu- ja tasa-arvo-ohjelma
oppimistulosten parantamiseksi ja eriarvoisuuden vähentämiseksi:
- Parannetaan varhaista perustaitojen oppimista
muodostamalla esiopetuksesta ja
perusopetuksen kahdesta ensimmäisestä vuosiluokasta
nykyistä yhtenäisempi kokonaisuus.
- Selvitetään kaksivuotisen esiopetuksen toteuttaminen
osana kokonaisuutta.
- Tuetaan koulujen johtamisjärjestelmien ja osaamisen
kehittämistä.
- Vahvistetaan koulun merkitystä yhteisön keskuksena ja
hyvinvoinnin edistäjänä.
- Tarkastellaan samassa yhteydessä
erityisopetuslainsäädännön ja siihen sisältyvän
inkluusion toimivuutta ja näihin kohdennettujen resurssien
riittävyyttä muun muassa oppilaiden yhdenvertaisuuden ja
opettajien jaksamisen näkökulmasta.
- Otetaan opettajat, tutkijat ja perheet mukaan peruskoulun
pitkäjänteiseen kehitystyöhön.
- Kiinnitetään erityishuomio tunnistettuun
eriarvoistumiskehitykseen koulujen sisällä ja koulujen välillä,
isojen kaupunkien sisällä ja alueiden välillä.
- Vahvistetaan suomi tai ruotsi toisena kielenä (S2) opetusta
varhaiskasvatuksessa velvoittavaksi ja tuetaan
maahanmuuttajataustaisia oppilaita nivelvaiheissa.
- Vahvistetaan ohjausta ja opiskeluhuollon palveluita.
- Korotetaan oppivelvollisuusikä 18 ikävuoteen.
Rakennetaan oppivelvollisuuden sisään erilaisia opinto- ja
tukimuotoja, jotka voidaan sisällyttää toisen asteen
tutkintoihin, esimerkiksi kymppiluokat, kansanopistot,
kuntoutus ja valmentavat koulutukset. Oppivelvollisuuden
laajentaminen edellyttää toisen asteen koulutuksen
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maksuttomuutta.
2. tavoite
Lapset ja nuoret voivat hyvin
- Vahvistetaan oppilas- ja opiskelijahuollon palveluja kaikilla
koulutusasteilla. Säädetään sitovista mitoituksista toisen asteen
opiskeluhuollon palveluihin. Kehitetään varhaiskasvatuksen kolmiportaisen
tuen malli ja vahvistetaan kolmiportaista tukea peruskoulussa lisäämällä
resursseja samanaikaisopetukseen, erityisopetukseen ja
oppilaanohjaukseen.
- Vahvistetaan opinto-ohjausta eri koulutusasteilla. Selvitetään sitovat
mitoitukset opinto-ohjaajien määrästä toisen asteen koulutuksessa ja
jälkiohjausvelvoitteen ulottamisesta ammatilliseen koulutukseen.
- Taataan jokaiselle lapselle ja nuorelle aito mahdollisuus mieluisaan
harrastukseen koulupäivän yhteydessä. Luodaan Islannin mallista
suomalainen toteutus. Vahvistetaan koulujen aamu- ja iltapäivätoimintaa ja
sen laatua, kerhotoimintaa sekä yhteistyötä kuntien ja kolmannen sektorin
toimijoiden välillä. Käynnistetään valmistelu, jonka tavoitteena on edistää
maksuttomia harrastusmahdollisuuksia koulupäivän yhteydessä.
3. tavoite
Koulutus rakentaa yhteiskunnallista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta
- Toteutetaan toimenpideohjelma varhaiskasvatuksen laadun ja tasaarvon vahvistamiseksi sekä osallistumisasteen nostamiseksi. Osana
toimenpideohjelmaa:
- laajennetaan 5-vuotiaiden maksuttoman osa-aikaisen
varhaiskasvatuksen kokeilua,
- pilotoidaan kaksivuotista esikoulua ja
- kehitetään kolmiportaisen tuen mallia varhaiskasvatukseen.
- Toteutetaan täysipäiväinen kokoaikainen subjektiivinen
varhaiskasvatusoikeus ja pienennetään yli 3-vuotiaiden
ryhmäkokoja (1/7).
- Tehdään varhaiskasvatuksen laatukriteerit.
- Tehdään eri koulutusasteiden tasa-arvo- ja
yhdenvertaisuussuunnitelmista velvoittavat. Säädetään velvoittavista
tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmista myös varhaiskasvatuksessa.
- Vahvistetaan lukiokoulutuksen laatua ja uuden lukiolain toimeenpanoa.
Kaupunginhallitus on kokouksessaan 1.7.2019 antanut talousarvioraamin
vuodeksi 2020 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. Talousarvioon otetaan
tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja
tuloarviot sekä osoitetaan miten rahoitustarve katetaan.
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Toiminnalliset tavoitteet ja määrärahat ovat oikeudellisesti sitovia ja niiden
toteutumisesta vastataan valtuustolle.
Oriveden kaupunkistrategia on marraskuussa 2017 päivitetty vuoteen
2030 tähtäävänä ja sen mukaan Oriveden visiona on olla aktiivisten
ihmisten kiinnostava kaupunki luonnon keskellä.
Kaupunkistrategian painopisteet
1. Edistämme asukkainen hyvinvointia, jonka tavoitteena:
- lapset ja nuoret voivat hyvin
- kuntalaiset ovat aktiivisia, toimintakykyisiä ja hyvinvoivia sekä
- vilkas järjestö- ja vapaaehtoistoiminta luon hyvinvointia kaikiin
väestöryhmiin
2. Vahvistamme vetovoimaamme, jonka tavoitteena:
- Orivesi on nykyistä suurempi kaupunki, joka mahdollistaa asukkailleen
monimuotoiset ja tasokkaat asumismahdollisuudet sekä
- kaupungin asiakaslähtöinen maankäyttö- ja elinkeinopolitiikka tuo virtaa
koko Orivedelle.
3. Uudistamme toimintatapojamme- ja kulttuuriamme, jonka
tavoitteena:
- kuntalaiset osallisuvat palvelujen suunnitteluun ja kehittämiseen.
Viestintä on avointa, aktiivista ja ketterää.
- Panostamme henkilöstön osaamiseen, työhyvinvointiin ja
moniammatilliseen yhteistyöhön sekä
- kaupunkikonsernia johdetaan suunnitelmallisesti ja kaupungin
palvelutuotantoa vahvistaen.
Näiden tavoitteiden pohjalta lautakunnan tulee laatia kullekin tulosalueelle
toimintansa kannalta 1 - 3 keskeistä talousarviotavoitetta, jotka ovat
valtuustoon nähden sitovia.
Kaupunginhallitus on asettanut lasten ja nuorten lautakunnan talousarvion
2020 raamiksi 15 000 890 €, mikä on 135 260 € (0,9 %) enemmän kuin
kuluvana vuonna.

Kasvatus- ja opetusjohtajan päätösehdotus: Lasten ja nuorten
lautakunta keskustelee ja ohjeistaa talousarvion valmistelua.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
Pöytäkirjaan merkittiin, että nuorisovaltuuston varaedustaja Salla Puoskari
poistui kokouksesta klo 18.58.
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Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2019
Lasten ja nuorten lautakunta 27.08.2019 § 53
Lasten ja nuorten lautakunnan alaisten tulosalueiden osavuosikatsaus on
laadittu ajalta 1.1. - 30.6.2019. Osavuosikatsauksessa otetaan kantaa
talousarviotavoitteiden toteutumiseen sekä tilinpäätöshetken 31.12.2019
määrärahojen riittävyyteen. Liitteenä olevassa osavuosikatsauksessa on
arvioitu talousarviotavoitteiden toteutumista tulosalueittain.
Tulosalueiden talouden toteutuminen 30.6.2019 mennessä tiivistetysti:

Lasten ja nuorten lautakunnan talous on toteutunut 2,3 % (toimintakate)
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alijäämäisenä talousarviovuoden 2019 ensimmäisen puolen vuoden
aikana.
Hallintopalveluiden toteumassa on huomioitava, että siellä näkyvät tuloina
Opetushallitukselta ja -ministeriöltä saatuja hankerahoituksia, joista osa
siirtyy talousarviovuodeksi 2020. Lisäksi myös hallintopalveluiden
menoissa näkyy näihin hankkeisiin liittyviä kustannuksia, joita ei ole
budjetoitu menotileille.
Lasten ja nuorten lautakunnan toiminta on toteutunut talousarvion
tavoitteiden mukaisesti 30.6.2019 mennessä. Osa talousarviotavoitteiden
toteutumisesta arvioidaan vuoden 2019 tilinpäätöksen yhteydessä.
Kasvatus- ja opetusjohtajan päätösehdotus:
Lasten ja nuorten lautakunta merkitsee tiedoksi ja saattaa edelleen
tiedoksi kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle lasten ja nuorten
lautakunnan osavuosikatsauksen ajalta 1.1. - 30.6.2019.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
Liitteet
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Vuoden 2018 arviointikertomus
Tarkla § 42
Tarkastuslautakunta on alkuvuoden aikana valmistellut useassa kokouksessa vuoden 2018 arviointikertomusta.
Puheenjohtajan ehdotus: Arviointikertomus laaditaan loppuun, allekirjoitetaan ja se luovutetaan kaupunginvaltuuston käsittelyyn.
Päätös: Päätettiin jatka arviointikertomuksen laatimista 27.5.2019 kello
17.00.
-----------Tarkla § 46
Puheenjohtajan ehdostus: Jatketaan vuoden 2018 arviointikertomuksen
koontia.
Päätös: Arviointikertomus laadittiin loppuun ja se luovutetaan
kaupunginvaltuuston käsittelyyn.
---------Kaupunginvaltuusto 24.06.2019 § 38
Liitteenä on Oriveden kaupungin tarkastuslautakunnan arviointikertomus
2018.
Päätös: Kaupunginvaltuusto merkitsi vuoden 2018 arviointikertomuksen
tiedoksi ja saattaa sen edelleen kaupunginhallitukseen käsiteltäväksi.
----------------Kaupunginhallitus 19.08.2019 § 191
Oriveden tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2018 on liitteenä.
Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää
-

merkitä tiedoksi arviointikertomuksen ja ottaa osaltaan siinä esitetyt
asia huomioon kaupungin toiminnan kehittämisessä ja järjestämisessä.

-

toimittaa arviointikertomuksen edelleen palvelukeskuksille ja lautakunnille tiedoksi ja huomioitavaksi palvelujen kehittämisessä ja järjestämisessä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että keskustelun aikana kaupunginhallituksen jäsen Reijo Kahe-
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lin teki päätösehdotuksesta poikkeavan ehdotuksen, että "Kaupunginhallitus palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi siten, että vastauksessa tarkastuslautakunnalle esitetään yksityiskohtaisesti näkemykset lautakunnan
esittämiin huomioihin.
Kaupunginhallitus edellyttää, että myös palvelukeskukset ja lautakunnat
vastaavat lautakunnalle yksityiskohtaisesti." Ehdotusta ei kukaan kannattanut.
Merkittiin, että kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Sini Kahilaniemi
poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana kello 16.22.
-------------Kaupunginhallitus 19.08.2019 § 191
Oriveden tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2018 on liitteenä.
Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää
-

merkitä tiedoksi arviointikertomuksen ja ottaa osaltaan siinä esitetyt
asia huomioon kaupungin toiminnan kehittämisessä ja järjestämisessä.

-

toimittaa arviointikertomuksen edelleen palvelukeskuksille ja lautakunnille tiedoksi ja huomioitavaksi palvelujen kehittämisessä ja järjestämisessä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että keskustelun aikana kaupunginhallituksen jäsen Reijo Kahelin teki päätösehdotuksesta poikkeavan ehdotuksen, että "Kaupunginhallitus palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi siten, että vastauksessa tarkastuslautakunnalle esitetään yksityiskohtaisesti näkemykset lautakunnan
esittämiin huomioihin.
Kaupunginhallitus edellyttää, että myös palvelukeskukset ja lautakunnat
vastaavat lautakunnalle yksityiskohtaisesti." Ehdotusta ei kukaan kannattanut.
Merkittiin, että kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Sini Kahilaniemi
poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana kello 16.22.
-------------Lasten ja nuorten lautakunta 27.08.2019 § 54
Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa on kirjattu kasvatus- ja
opetuspalveluista seuraavaa:
"Lukion vetovoimaa on lisätty erikoistumislinjoilla. Kolmen viimeisen
vuoden aikana on orivesiläisten opiskelijoiden lisäksi saatu oppilaita muista

Pöytäkirjan tarkastajat:

ORIVEDEN KAUPUNKI

PÖYTÄKIRJA

Tarkastuslautakunta
Tarkastuslautakunta
Kaupunginvaltuusto
Kaupunginhallitus
Lasten ja nuorten lautakunta

§ 42
§ 46
§ 38
§ 191
§ 54

6/2019

123

15.05.2019
27.05.2019
24.06.2019
19.08.2019
27.08.2019

kunnista. Joka kymmenes opiskelija on ulkopaikkakuntalainen, mikä on
lukion toiminnan ja talouden kannalta tärkeää."
"Valtakunnallisessa kouluterveyskyselyssä, joka tehdään joka toinen vuosi,
4. - 5.-luokkalaisten lasten kesken kiusaamista esiintyy maan keskiarvoa
vähemmän. Yksi osatekijä voi olla maltilliset ryhmäkoot koko
perusopetuksessa."
"Kasvatus- ja opetuspalvelukeskuksen sairauspoissaolot olivat
huolestuttavalla tasolla vuonna 2018. Toimenpiteet työhyvinvoinnin
lisäämiseksi on syytä käynnistää kaupungin eri hallinnon aloilla
kokonaisvaltaisesti."
Erityisesti varhaiskasvatuksen työntekijöiden poissaolomäärät ja
-kustannukset ovat suuret. Työterveyshuolto Pirten kanssa on tehty
suunnitelma työhyvinvoinnin lisäämiseksi varhaiskasvatuksessa.
Tavoitteeksi on asetettu pitkäkestoinen suunnitelmallisuus,
kokonaisuuksien hallinnointi, ennakoiva riskien kartoitus, ammatillisuuden
kehittäminen, työntekijöiden vastuu oman ammatillisuuden kehittämisestä
ja työhyvinvoinnin lisäämisestä, työntekijöiden ammattiosaamisen
arvostaminen, hankkeiden ammatillisuutta lisäävä merkitys sekä
aluejohtajien työmäärän hallinta jakamalla vastuualueita vastuuopettajille.
Keinoiksi on määritelty pedagogiseen johtamiseen liittyviä osa-alueita,
tiedonkulun tehostamista, varhaisen tuen toimintamallin hyödyntämistä, eri
yksiköiden toimintakulttuurin kehittämistä (ammatillisuus,
vuorovaikutustaidot, toisten arvostaminen), koulutuksiin osallistumista
sekä tehtävien selkeää jakamista.
"Varhaiskasvatuksen täyttöaste Orivedellä on suuri (98,3 %), mikä on
asettanut haasteita hoitopaikkojen löytymisessä lapsiperheille.
Hoitopaikkojen saatavuus on turvattava, koska se on kunnan lakisääteinen
velvollisuus ja vetovoimatekijä kilpailtaessa uusista asukkaista."
Esiopetuksen siirtyminen kouluihin on vapauttanut
varhaiskasvatuspaikkoja. Lisäksi Oriveden kaupunginvaltuusto on
päättänyt käynnistää markkinakartoituksen yksityisen 75 - 100 lapsen
päiväkodin toteuttamisesta.
Kasvatus- ja opetusjohtajan päätösehdotus:
Lasten ja nuorten lautakunta merkitsee tiedoksi tarkastuslautakunnan
arviointikertomuksen sekä siihen liittyvät toimenpiteet.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
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Otto-oikeuden käyttäminen
Lasten ja nuorten lautakunta 27.08.2019 § 55
Lasten ja nuorten lautakunnan tietoon saatetaan seuraavat
viranhaltijapäätökset:
Kasvatus- ja opetusjohtaja:
7 §: Oriveden lukion ja perusopetuksen yhteisen saksan ja venäjän kielen
päätoimisen tuntiopettajan viran täyttäminen
8 §: Irtisanoutuminen Oriveden kaupungin lastenhoitajan tehtävästä
9 §: Oriveden kaupungin erityisopettajan viran täyttäminen
Yhteiskoulun ja lukion rehtori:
2 §: Tuntiopettajan (käsityö) virkasuhteen täyttäminen ajaksi 6.8.2019 31.7.2020
3 §: Lukion päätoimisen historian ja yhteiskuntaopin tuntiopettajan valinta
ajaksi 6.8.2019 - 31.7.2020.
4 §: Äidinkielen ja kirjallisuuden päätoimisen tuntiopettajan valinta ajaksi
6.8.2019 - 31.7.2020.
Kasvatus- ja opetusjohtajan päätösehdotus:
Lasten ja nuorten lautakunta päättää, että se ei käytä kuntalain 92 §:n
mukaista otto-oikeutta eikä ota käsiteltäväkseen yllä mainituissa
viranhaltijapäätöksissä päätettyjä asioita. Päätökset ovat täytäntöön
pantavissa.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
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Ilmoitusasiat
Lasten ja nuorten lautakunta 27.08.2019 § 56
Kasvatus- ja opetusjohtajan päätösehdotus:
Lasten ja nuorten lautakunnan tietoon saatetaan seuraavat saapuneet
asiakirjat:
1. Oriveden kaupunginhallituksen kokouksen 17.6.2019 pöytäkirjanotteet:
§ 146: Kasvatus- ja opetuspalvelujen täyttöluvat kesäajaksi
§ 147: Kasvatus. ja opetuspalvelujen määräaikaiset palvelussuhteet
§ 148: Eräiden virkojen täyttöluvat
§ 152: Kaupunginhallituksen edustajien valitseminen eri lautakuntiin ja
johtokuntiin toimikaudelle 1.6.2019-31.5.2021
2. Oriveden kaupunginhallituksen kokouksen 1.7.2019 pöytäkirjanote:
§ 178: Vuoden 2020 talousarvion ja taloussuunnitelman 2020-2022
kehykset ja laadintaohjeet
3. Oriveden kaupunginvaltuuston kokouksen 24.6.2019 pöytäkirjanotteet:
§ 37: Oriveden kaupungin tilinpäätös vuodelta 2018
§ 38: Vuoden 2018 arviointikertomus
§ 39: Hyvinvointitilinpäätös vuodelta 2018
§ 40: Oriveden kaupungin henkilöstötilinpäätös vuodelta 2018
§ 42: Varhaiskasvatuksen kehittäminen ja palveluverkkoselvitys
§ 44: Oriveden kaupungin maapoliittinen ohjelma
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
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Tämän kokouksen seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen
oikaisuvaatimuksen:
Pykälät: 49, 50 ja 51.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Oriveden kaupungin
lasten ja nuorten lautakunta, osoite: Keskustie 23, Orivesi, postiosoite: PL
7, 35301 Orivesi. Sähköposti: kirjaamo@orivesi.fi.
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka
oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
(asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän
(7) päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä
tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei
muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä,
saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen
tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä tavallista
sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä
tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai
juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava päätös, johon vaaditaan oikaisua,
sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.
Oikaisuvaatimus on tekijän allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei
kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot
lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta,
postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa
tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös
sähköpostiosoite. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.
Pöytäkirja on 2.9.2019 viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon.
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua
tai täytäntöönpanoa.
Pykälät: 47, 48, 52, 53, 54, 55 ja 56.
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