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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kaupunginhallitus 24.05.2021
9//2021

Päätösehdotus
Päätös

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
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Pöytäkirjantarkastajien valinta
Kaupunginhallitus 24.05.2021

Päätösehdotus

Päätös

Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
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3
Kokouksen työjärjestys
Kaupunginhallitus 24.05.2021

Päätösehdotus

Päätös

Todetaan esityslistan mukainen työjärjestys. Hyväksytään lähetetyn
esityslistan ulkopuolelta käsiteltäväksi otettavat asiat.
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4
Organisaatio- ja hallintosääntöuudistus
Kaupunginhallitus 24.05.2021
142/00.01.01/2021

Valmistelu ja lisätiedot Valmistelu ja lisätiedot: kaupunginjohtaja Osmo Pieski, p. 044 781
3600, osmo.pieski(at)orimattila.fi
hallintopäällikkö Petri Hirvonen, p. 044 781 3602,
petri.hirvonen(at)orimattila.fi
Kaupunginhallitus 12.04.2021 § 169
Valtuustokauden taite on luonteva ajankohta tarkistella organisaatiota ja toimielinrakennetta. Keskeistä on lähteä valmistelemaan organisaatiorakennetta, joka palvelee tulevaisuuden kunnan tarpeita. Tiettyjä linjauksia on jo tehty:
- Valtuuston koko säilyy ennallaan, valtuusto 9.11.2020 § 53
- Elinvoima- ja hankeohjauksen terävöittäminen, kh 16.11.2020 §
453
Kaupunginjohtaja on valmistellut muutosta, joka koskisi toimielin- ja
henkilöstöorganisaatioita.
Uudistuksen perusteena ovat:
 Kaupungin elinvoima-asioiden vahvempi strateginen kehittäminen uusien asukkaiden sekä työ-paikkojen houkuttelemiseksi ja
nykyisen kaupungin pitovoiman vahvistaminen
 Hallinnon kehittäminen ja lisääntyvään sääntelyyn vastaaminen
 Hyvinvointialueuudistukseen valmistautuminen
 Kaupunkilaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön vahvistaminen
 Asukkaiden ja sidosryhmien osallisuuden lisääminen
 Henkilöstön kehittäminen
 Organisaation jatkuvuuden turvaaminen ja resurssien järkevä
kohdistaminen
Uudistuksen tavoitteena on:
 Organisaation ohuudesta johtuvien henkilöriskien vähentäminen ja osaamisen turvaaminen
 Toimenkuvien selkeyttäminen
 Isojen kokonaisuuksien muuttaminen hallittavimmaksi
 Johtamisen ja työhyvinvoinnin kehittäminen
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 Kaupungin tehtävien uudistaminen toimintaympäristön uudistuksissa.
Esityksessä kaupungin organisaatioon muodostuisi neljä toimialaa:
konsernitoimiala, hyvinvointitoimiala, sivistys- ja kasvatustoimiala sekä kaupunkikehitys- ja tekninen toimiala.
Uusina toimieliminä esitetään perustettavaksi kaupunginhallituksen
alaisuuteen elinvoimajaosto sekä hyvinvointivaliokunta. Konsernijaosto esitetään lakkautettavaksi sekä nykyiset aluejohtokunnat muutettavaksi aluekumppanuuspöydiksi. Muut toimielinrakenne säilyy
ennallaan mutta niiden nimikkeet esitetään muutettavaksi toimialoja
vastaaviksi.
Aluekumppanuuspöytien tavoitteena on edistää oman alueensa yhteisöllisyyttä, viihtyisyyttä, elinvoimaa ja lisätä vuoropuhelua kaupungin kanssa. Aluekumppanuuspöydät perustuvat entistä avoimempaan, luottamukselliseen ja vuorovaikutukselliseen yhteistyöhön.
Aluekumppanuuspöydät edistävät paikallista toimintaa ja asukkaiden
sekä alueen sidosryhmien osallistumismahdollisuuksia. Aluekumppanuuspöydilllä ei ole päätösvaltaa. Toimikausi on kaksi vuotta kerrallaan.
Aluekumppanuuspöydät muodostuvat nykyisten aluejohtokuntien
alueille. Jokaiseen aluekumppanuuspöytiin valitaan hakemusten perusteella 10-15 jäsentä ja varajäsentä kyseisen alueen asukkaista,
yhdistyksistä, järjestöistä, yrityksistä sekä esimerkiksi seurakunnasta. Lisäksi mukaan voi hakeutua 1-2 kyseisen alueen luottamushenkilöä. Jäseneksi voivat hakea yli 13-vuotiaat. Aluekumppanuuspöydät kokoontuvat noin neljä kertaa vuodessa ja kokouksista maksetaan palkkio. Kokouksiin osallistuu myös kaupungin viranhaltijoita ja
muita asiantuntijoita. Toimintaa koordinoi hyvinvointitoimiala ja kullekin aluekumppanuuspöydille valitaan puheenjohtaja.
Mikäli kaupunginhallitus hyväksyy toimialarakenteen ja toimielinorganisaation, sen pohjalta lähdetään valmistelemaan hallintosääntömuutosta. Uudistus ei aiheuta irtisanomisia. Tarvittavat yhteistoimintamenettelyt käydään ennen asian tuomista päätöksentekoon.
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä selostusosassa mainitun toimiala- ja toimielinrakenteen valmistelun pohjaksi uudelle hallintosäännölle ja organisaatiolle.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus 10.05.2021 § 212
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Hallintosääntöluonnos on lähetetty 8.5.2021.
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus saa selostuksen hallintosääntöön tehtävistä tarkistuksista ja antaa niihin tarvittaessa jatkovalmisteluohjeet. Lisäksi
kaupunginhallitus päättää, että esityksiin sisältyvien muutosten osalta voidaan käynnistää yhteistoimintamenettelyt.
Päätös:

Kaupunginhallitus merkitsi hallintosäännön valmisteluvaiheen tiedoksi. Hallintosääntöluonnoksen yksityiskohdista käytiin keskustelua.
Päätösehdotus kaupunginvaltuustolle käsitellään 24.5.2021.
Kaupunginhallitus päätti, että esityksiin sisältyvien muutosten osalta
voidaan käynnistää yhteistoimintamenettelyt.
Poliittisten ryhmien yhteinen neuvottelu organisaatio- ja hallintosääntömuutoksesta pidetään 17.5.2021.

Kaupunginhallitus 24.5.2021
Hallintosääntömuutos käsitellään yhteistoimintaelimessä 24.5.2021.
Yhteistoimintaelimen kannanotto esitellään kokouksessa.
Aluekumppanuuspöytien osalta hallintosääntöä on tarkennettu siten,
että jokaiseen aluekumppanuuspöytään valitaan hakemusten perusteella 6-10 jäsentä kyseisen alueen asukkaista, yhdistyksistä, järjestöistä, yrityksistä sekä esimerkiksi seurakunnasta. Aluekumppanuuspöydät nimetään kahden vuoden toimikausiksi.
Nuorisovaltuusto nimeää kaksi edustajaa kaupunginvaltuuston kokoukseen sekä yhden edustajan valiokuntiin lukuun ottamatta ympäristövaliokuntaa. Nuorisovaltuuston edustajilla on puhe- ja läsnäolooikeus kokouksessa (ei salassa pidettävien asioiden osalta). Vanhus- ja vammaisneuvoston tehtäviin on lisätty tarkennuksena toimintaohjeen, toimintasuunnitelman ja toimintakertomuksen laadinta. Toimintasuunnitelman ja toimintakertomuksen laadinta on ollut käytäntönä jo kaksi vuotta, mutta niitä ei ole ollut kirjattuna hallintosääntöön.
Valiokuntien päätösvaltaa on lisätty hankinnoissa. Palkkiosäännön
kokouspalkkioiden määriä on pyöristetty ja poistettu sitominen
KVTES:n yleiskorotuksiin.
Elinvoima- ja tekninen valiokunta on esittänyt kokouksessaan
16.2.2021: Hallintosääntömuutoksen yhteydessä päätetään, että
maapoliittisessa ohjelmassa olevaa kohtaa 4.2.1 muutetaan siten,
että poikkeustilanteissa maankäyttöpäällikkö voi teknistä johtajaa
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Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus
Päätösehdotus toimitetaan myöhemmin.
Päätös
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5
Lausunto valtioneuvoston asetukseksi hyvinvointialueiden ja HUS-yhtymän toiminnan
valmistelun rahoituksesta vuosina 2021 ja 2022
Kaupunginhallitus 24.05.2021
143/06.00.00/2021

Valmistelu ja lisätiedot Hyvinvointipäällikkö Kristiina Hämäläinen p. 040 740 2982
sp: kristiina.hamalainen(at)orimattila.fi
Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta
valtioneuvoston asetukseksi hyvinvointialueen ja HUS-yhtymän
toiminnan valmisteluun myönnettävästä rahoituksesta.
Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan
uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön
voimaanpanosta annetussa laissa (jatkossa voimaanpanolaki)
säädetään hyvinvointialueelle ja HUS-yhtymälle sen toiminnan ja
hallinnon käynnistämisestä aiheutuvien kustannusten
rahoittamisesta ennen vuotta 2023. Valtioneuvoston asetuksella
säädettäisiin hyvinvointialueille ja HUS-yhtymän valmistelusta
aiheutuvien kustannusten rahoittamiseksi osoitetun
valtionavustuksen myöntämisestä, maksamisesta ja käytöstä.
Hyvinvointialueesta annetun lain 2 §:ssä tarkoitetut hyvinvointialueet
julkisoikeudellisina yhteisöinä perustetaan 1 päivänä heinäkuuta
2021. Tämän ajankohdan ja vuoden 2022 alun välisenä aikana
hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa käyttäisi aloitusvaiheessa
voimaanpanolain 8 §:ssä tarkoitettu väliaikainen valmistelutoimielin
ja 1 päivästä maaliskuuta 2022 lukien vaaleilla valittu aluevaltuusto.
Voimaanpanolain 15 §:ssä säädetään hyvinvointialueelle sen
toiminnan ja hallinnon käynnistämisestä aiheutuvien kustannusten
rahoittamisesta ennen vuotta 2023. Toiminnan rahoitus vuosina
2021 ja 2022 perustuu valtion varoista maksettavaan
valtionavustukseen. Vuoden 2021 yleisavustus on tarkoitus maksaa
hyvinvointialueille voimaanpanolain tultua voimaan
valtiovarainministeriön päätöksen perusteella. Avustus
myönnettäisiin valtion talousarvioon varatun määrärahan puitteissa
valtionavustuslain (688/2001) 5 §:n 2 momentin mukaisena
yleisavustuksena 1 päivänä heinäkuuta 2021 lukien
hyvinvointialueiden ja HUS-yhtymän valmistelusta aiheutuneiden
kustannusten kompensoimiseksi.
Päijät-Hämeen kunnat yhdessä maakuntaliiton kanssa ovat laatineet
yhteisen lausuntopohjan. Orimattilan kaupungin lausunto on laadittu
mukaillen yhteistä lausuntopohjaa.
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Liite nro 1

Lausunto annetaan lausuntopalvelu.fi:ssä 1.6.2021 mennessä.
Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus
Kaupunginhallitus päättää antaa liitteen mukaisen lausunnon
luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi hyvinvointialueen ja HUSyhtymän toiminnan valmisteluun myönnettävästä rahoituksesta.
Päätös
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Nimeämispyyntö Orimattilan vanhus- ja vammaisneuvostoon toimikaudelle 2021 - 2025
Kaupunginhallitus 24.05.2021
144/00.00.01/2021

Valmistelu ja lisätiedot hyvinvointipäällikkö Kristiina Hämäläinen, p. 040 740 2982,
s-posti: kristiina.hamalainen(at)orimattila.fi
Orimattilassa toimii kuntalain 27§ ja28§ mukainen, yhdistetty
vanhus- ja vammaisneuvosto. Vanhus- ja vammaisneuvosto ei ole
poliittinen toimielin, vaan ikääntyviä ja vammaisia henkilöitä
edustavien yhdistysten ja järjestöjen vaikuttamistoimielin (vrt.
Nuorisovaltuusto). Vanhus- ja vammaisneuvoston toimikausi on
valtuustokauden mittainen ja uuden valtuustokauden alkaessa
1.8.2021 tulee myös vanhus- ja vammaisneuvoston jäsenet nimetä
uudelleen. Nimeämisen suorittaa kaupunginhallitus.
Orimattilan vanhus- ja vammaisneuvosto kokoontuu noin kuusi
kertaa vuodessa. Lisäksi se järjestää tapahtumia ja infotilaisuuksia
sekä osallistuu mahdollisuuksien mukaan koulutuksiin,
tiedotustilaisuuksiin ja seminaareihin. Näiden lisäksi vanhus- ja
vammaisneuvostolla on seuraavia tehtäviä:
1. tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja kunnan
viranomaisille ja muille tahoille ikäihmisiä ja vammaisia sekä
heidän tilannettaan ja heille suunnattujen palvelujen kehittämistä
koskevissa asioissa,
2. edistää ikäihmisten ja vammaisten mahdollisuuksia saada tietoa
heitä koskevista ajankohtaisista asioista, jotka parantavat heidän
mahdollisuuksiaan vaikuttaa heitä koskevien asioiden
suunnitteluun ja valmisteluun,
3. edistää ikäihmisten ja vammaisten mahdollisuuksia osallistua ja
vaikuttaa kunnan tuottamia palveluita koskevaan
päätöksentekoon, erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon ja
vanhusten ja vammaishuollon palveluihin, ja pyrkiä vaikuttamaan
siihen, että palveluita on riittävästi ja että ne vastaavat
ikäihmisten ja vammaisten tarpeita,
4. edistää ikäihmisten ja vammaisten mahdollisuuksia
tasavertaiseen osallistumiseen ja yhteisöllisyyteen omien
voimavarojen puitteissa sekä seurata vapaaehtoistyön,
koulutuksen, työelämän ja kulttuuri- ja vapaa-ajantoiminnan
kehitystä,
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5. edistää yhdessä muiden tahojen kanssa paikallisliikenteen
kehittämistä ikääntyvän väestön ja vammaisten tarpeet
huomioiden,
6. edistää viranomaisten, vammaisten ja vammaisjärjestöjen sekä
eläkeläisiä edustavien yhdistysten ja järjestöjen välistä
yhteistyötä,
7. osallistua mahdollisuuksien mukaan ikääntyville ja vammaisille
henkilöille tarkoitettuihin info-, koulutus- ja keskustelutilaisuuksiin,
8. antaa vuosittain maaliskuun loppuun mennessä toimintakertomus
kaupunginhallitukselle,
9. käsitellä mahdolliset muut kunnanhallituksen neuvostolle
määräämät asiat.
EETU Ry:n (Eläkäisliittojen etujärjestö) suositus on, että
vanhusneuvoston jäsenet valitaan kaupungin alueella vaikuttavista
eläkeläisjärjestöistä ja -yhdistyksistä. Sama menettely koskee
vammaisyhdistyksiä. Lisäksi neuvostoon voidaan nimetä
luottamushenkilöedustaja. Vanhus- ja vammaisneuvostoon ei nimetä
viranhaltijajäseniä vaan sen sihteeri ja esittelijä ovat kaupungin
edustajia. Päijät-Sotella on oma nimetty yhteyshenkilönsä vanhus- ja
vammaisneuvostossa puhe- ja läsnäolo-oikeudella. Neuvoston
jäsenet valitsevat keskuudestaan puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan.
Jotta uusi vanhus- ja vammaisneuvosto pääsee aloittamaan työnsä
mahdollisimman pian, pyytää Orimattilan kaupunginhallitus
alueellaan toimivilta eläkeläis- ja vammaisjärjestöiltä ehdotuksia
edustajikseen. Varsinaisen edustajan lisäksi pyydetään nimeämään
hänelle myös henkilökohtainen varahenkilö. Ehdotukset toimitetaan
kirjallisesti 18.6.2021 mennessä hyvinvointipäälliköllle.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus
Kaupunginhallitus päättää pyytää alueella toimivilta eläkeläis- ja
vammaisjärjestöiltä ehdotuksia edustajikseen vanhus- ja
vammaisneuvostoon 18.6.2021 mennessä.
Päätös
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Tonttikaupan purkaminen
Kaupunginhallitus 24.05.2021
147/10.03.02.02/2021

Valmistelu ja lisätiedot
Maankäyttöpäällikkö Ossi Hosiaisluoma, puh. 040-734 0798,
ossi.hosiaisluoma@orimattila.fi
Kaupunginhallitus 25.01.2021 § 35

Orimattilan kaupunki on myynyt 9.3.2018 allekirjoitetulla kauppakirjalla Fixet Oy:lle 4277 m2:n suuruisen kiinteistön Orikulma, kiinteistötunnus 560-418-11-348. Kiinteistön kauppahinta oli 25 662 euroa.
Kauppahinnasta yhtiöllä on maksamatta 11 089 euroa eikä yhtiö ole
pyynnöistä huolimatta maksanut loppukauppasummaa kaupungille.
Viimeisimmän maksusuorituksen yhtiö on tehnyt elokuussa 2018.
Maksamattoman loppukauppahinnan johdosta kaupungilla on oikeus
purkaa kauppa. Kauppakirja on
liite nro 5.
Tontilla on tehty maatöitä (pintamaiden poistoa), mutta näiden johdosta tontin arvo ei ole oleellisesti laskenut tai noussut, joten vahingonkorvauksia ei ole tarpeen käsitellä.
Mikäli kauppa päätetään purkaa, se tehdään maakaaren määrämuotoisella purkusopimuksella. Jos yhtiö ei suostu tällaisen sopimuksen
tekemiseen, kaupunki voi viedä asian käräjäoikeuteen purkutuomion
saamiseksi.
Orimattilan kaupungin kaupunginhallitus on 29.1.2018 päättänyt tontin myynnistä Fixet Oy:lle, joten kaupan purkamisesta päättää kaupunginhallitus.

Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus päättää, että kauppa puretaan, mikäli Fixet Oy ei
suorita loppukauppahintaa kaupungille kauppakirjassa sovittuine
korkoineen 31.3.2021 mennessä
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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Täytäntöönpano
pöytäkirjanote: Fixet Oy, maankäyttöpäällikkö

Kaupunginhallitus 24.5.2021
Valmistelu ja lisätiedot
Maankäyttöpäällikkö Ossi Hosiaisluoma, puh. 040-734 0798,
ossi.hosiaisluoma@orimattila.fi
Fixet Oy:n edustajaan on oltu kaupungin puolelta yhteydessä ja
hänen kanssaan on sovittu, että asiassa on järkevintä edetä
laatimalla ja allekirjoittamalla purkusopimus.
Kaupungin puolesta on laadittu purkusopimusluonnos, joka on
hyväksytty yhtiön puolelta. Sopimuksen mukaan kaupunki palauttaisi
yhtiölle sen tähän mennessä maksaman osuuden kauppahinnasta
(14 573 €). Samalla peruutettaisiin kiinteistöön haetut kiinnitykset.
Purkusopimusluonnos on
oheismateriaalina.
Orimattilan kaupunginhallitus on 29.1.2018 päättänyt tontin
myynnistä, joten purkusopimuksen hyväksymisestä päättää myös
kaupunginhallitus.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä oheismateriaalina olevassa
purkusopimusluonnoksessa esitettyjen ehtojen mukaan tehtävän
kaupan purun, ja antamaan tekniselle toimialalle valtuudet laatia ja
allekirjoittaa lopullinen sopimus. Lisäksi tekniselle toimialalle
annetaan valtuudet tehdä teknisluonteisia korjauksia lopulliseen
purkusopimukseen.
Päätös
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8
Henkilöstöraportti 2020
Kaupunginhallitus 24.05.2021

Valmistelu ja lisätiedot hallintopäällikkö Petri Hirvonen, p. 044 781 3602,
petri.hirvonen(at)orimattila.fi
Henkilöstöraportti antaa kuvan kunnan henkilöstöstä ja sen tilasta
erilaisten lukujen avulla. Raportissa on käsitelty mm. henkilöstön
määrään ja rakenteeseen liittyviä lukuja, henkilöstökustannuksia,
henkilöstön poissaoloja, toteutuneita koulutuspäiviä ja -kustannuksia
sekä eläkkeelle siirtymistä.
Liite nro 1
Vuoden 2020 päättyessä Orimattilan kaupungin henkilöstön
kokonaismäärä oli 518,32 htv. Määrässä on vähennystä
edellisvuoteen 20,66 htv. Sivistys- ja hyvinvointitoimialalla
vähennystä henkilötyövuosissa oli lähes 12 htv. ja konsernihallinnon
toimialalla yli 9 htv. Elinvoima- ja teknisellä toimialalla oli sitä vastoin
lisäystä, tosin alle 1 htv.
Henkilöstömenot ovat laskeneet vuoden 2019 tasosta lähes 1 m€:n
verran. Suurin vaikutus on ollut mm. varhaiskasvatuksen
sijaistarpeen vähentymisellä. Henkilöstön koulutuspäivät on
vähentyneet edellisvuodesta 282 päivällä. Suurin muutos on ollut
sivistys- ja hyvinvointi toimialalla, jossa vähennystä oli 173 päivää.
Sairauspoissaolot ovat vähentyneet 2403 päivällä (lähes 30 %)
vuoden 2019 tasosta. Eläkkeelle siirtyneiden määrä laski
pienimmäksi viiden vuoden seurantajakson (2016 - 2020) aikana.
Yhteistoimintaelin 24.5.2021
Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus
Yhteistoimintaelin merkitsee henkilöstöraportin tiedoksi.
Päätös
Kaupunginhallitus 24.5.2021
Henkilöstöraportti on kaupunginhallituksen esityslistan
oheismateriaalina.

Orimattilan kaupunki

Esityslista

Kaupunginhallitus

24.05.2021

Esittelijä

10/2021

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se
hyväksyy henkilöstöraportin vuodelta 2020 ja liittää sen osaksi
vuoden 2020 tilinpäätöstä.
Päätös
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Työhyvinvointikysely
Kaupunginhallitus 24.05.2021
162/01.00.02/2021
Yhteistoimintaelin 24.5.2021
Valmistelu ja lisätiedot
hallintopäällikkö Petri Hirvonen, p. 044 781 3602,
petri.hirvonen(a)orimattila.fi
Orimattilan kaupungissa suoritettiin vuonna 2018
työhyvinvointikysely. Sen seurantatoimenpiteeksi merkittiin uuden,
vertailtavan työhyvinvointikyselyn tekeminen vuoden 2020 aikana.
Covid-19 tilanteesta johtuen, kysely toteutui vasta vuoden 2021
alussa.
Työhyvinvointikyselyn toteutti Feelback Group 9. - 23.2. 2021. Kyselyn tulokset saatiin ja analysointiin alustavasti heti maaliskuussa
2021. Kyselyn toteutui vertailtavuuden säilyttämiseksi pääosin
saman rakenteisena kuin vuoden 2018 kysely. Kyselyn sisältö
koostui seuraavista osa-alueista: työn sisältö ja kiinnostavuus, oma
työkyky, työyhteisön toimivuus, lähiesimiehen johtamistyyli, koko
organisaation toiminta ja tiedonkulku, työolosuhteet sekä
suositteluhalukkuus.
Kyselyyn vastasi 267 (371) työntekijää, ja vastausprosentti oli 57,7
(65,2) prosenttia. Koko organisaation tasolla kokonaistulos oli
asteikolla 1 - 5 mitattuna 4,37 (4,32) eli hyvällä tasolla. Osa-alueista
ainoastaan koko organisaation toiminta ja tiedonkulku jäi alle 3,5 eli
3,28 (3,36). Alle 3,5 jäävällä tasolla on kehittämistarpeita.
Tuloksia ja kehittämistarpeita on käyty alustavasti läpi
esimiesinfossa ja tätä jatketaan myös seuraavassa esimiesinfossa.
Toimialajohtajat ja tulosaluejohtajat käyvät omien yksiköidensä
tulokset yksiköissä läpi. Tämän perusteella heidän tulisi suunnitella
yhdessä henkilöstön kanssa tulosten pohjalta kolme työhyvinvointia
kehittävää toimenpidettä, joiden toteutukseen kaikki sitoutuvat ja ne
voidaan toteuttaa omalla toiminnalla. Sovitut toimenpiteet annetaan
tiedoksi myös hallintopäällikölle, ja niiden toteuma arvioidaan
esimiesten johdolla yhdessä henkilöstön kanssa vuoden kuluttua.
Kokonaistuloksen perusteella kartoitetaan kehittämistoimenpiteitä.
Kyselystä nousseita kehittämistarpeita otetaan mukaan henkilöstön
kehittämisohjelmaan. Lisäksi työsuojeluun liittyvät tulokset viedään
tarvittavin osin työsuojeluorganisaation selvitettäväksi.
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Kaupunginhallitus

24.05.2021

10/2021

19

Esittelijä: Kaupunginjohtaja
Päätösehdotus:
Yhteistoimintaelin merkitsee kyselyn tulokset ja toimenpiteet tiedoksi
ja esittää asian edelleen kaupunginhallitukselle käsiteltäväksi.
Päätös:
Kaupunginhallitus 24.5.2021
Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus
Päätösehdotus annetaan yhteistoimintaelimen käsittelyn jälkeen.

Päätös

Orimattilan kaupunki

Esityslista

Kaupunginhallitus

24.05.2021

10/2021
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Hallitusaloite kunniamerkkien hakemisesta
Kaupunginhallitus 24.05.2021
165/01.02.01/2021

Valmistelu ja lisätiedot Talous- ja hallintojohtaja Päivi Suikkanen, p. 040 848 3051
sp: paivi.suikkanen(at)orimattila.fi
Ville-Petteri Erola teki kaupunginhallituksen 10.5.2021 kokouksessa
aloitteen, jossa hän ehdottaa, että kunniamerkkejä ei haeta samoille
ihmisille, vaan pidetään neljän vuoden tauko, jos kunniamerkkiä ei
ole saatu. Edelleen aloitteessa ehdotetaan, että tehdään selkeä
pelisääntö, milloin merkkiä haetaan.
Liite nro 2
Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus
Kaupunginhallitus päättää antaa konsernitoimialan valmisteluun.
Päätös

Orimattilan kaupunki

Esityslista

Kaupunginhallitus

24.05.2021

10/2021

21

11
Orimattilan vanhustentaloyhdistys ry:n kevätkokous
Kaupunginhallitus 24.05.2021
145/00.00.01/2021

Valmistelu ja lisätiedot Talous- ja hallintojohtaja Päivi Suikkanen, p. 040 848 3051
sp: paivi.suikkanan(at)orimattila.fi
Orimattilan vanhustentaloyhdistys ry:n kevätkokous pidetään
tiistaina 8. kesäkuuta klo 10.00. Kokouksessa käsitellään yhdistyksn
sääntöjen määräämät asiat.
Orimattilan edustajaksi on valittu Riitta Lonka.
Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus
Kaupunginhallitus merkitsee kokouksen tiedoksi ja päättää
kokousohjeesta. Orimattilan kaupunkia kokouksessa edustaa Riitta
Lonka.
Päätös

Orimattilan kaupunki

Esityslista

Kaupunginhallitus

24.05.2021

10/2021
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Työterveys Wellamo Oy:n varsinainen yhtiökokous 17.6.2021, edustajien nimeäminen
Kaupunginhallitus 24.05.2021
145/00.00.01/2021

Valmistelu ja lisätiedot Talous- ja hallintojohtaja Päivi Suikkanen, p. 040 848 3051
sp. paivi.suikkanen(at)orimattila.fi
Työterveys Wellamo Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään
torstaina 17.6.2021 klo 10.00 alkaen teams-kokouksena.
Kokousedustaja pyydetään nimeämään 20.5.2021 mennessä.
Orimattilan edustajaksi on päätetty Aino Alonen.
Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus
Kaupunginhallitus päättää kokousedustajasta.
Päätös

Orimattilan kaupunki

Esityslista
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Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän yhtymäkokous 31.5.2021
Kaupunginhallitus 24.05.2021
145/00.00.01/2021

Valmistelu ja lisätiedot Talous- ja hallintojohtaja Päivi Suikkanen, p. 040 848 3051
sp: paivi.suikkanen(at)orimattila.fi
Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän yhtymäkokous pidetään
maanantaina 31.5.2021 klo 9.00 alkaen Lahden Messukeskuksessa.
Kokouksessa käsitellään mm. seuraavat asia:
-

hallituksen jäsenen valitseminen
vuoden 2020 arviointikertomus
Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän tilinpäätöksen 2020
hyväksyminen
muutostalousarvio 2021
Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän omistajastrategia
Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän konserniohje
ensihoitoa koskevat yhtymäkokousaloitteet
vastaus maksuttoman ehkäisyn järjestämistä alle 25-vuotiaille
koskevaan aloitteeseen

Orimattilan kaupungin edustajiksi on päätetty Tuula Koivunen (Jouni
Kettunen), Pekka Törrönen (Markku Viljanen) ja Pertti Laaksonen
(Jaakko Rissanen).
Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus
Kaupunginhallitus merkitsee kokouksen tiedoksi ja päättää
kokousohjeesta. Orimattilan kaupunkia kokouksessa edustavat
Tuula Koivunen (Jouni Kettunen), Pekka Törrönen (Markku Viljanen)
ja Pertti Laaksonen (Jaakko Rissanen).
Kommentoinut [PR1]:

Päätös

Orimattilan kaupunki

Esityslista

Kaupunginhallitus

24.05.2021

10/2021
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Eteva kuntayhtymän yhtymäkokous 27.5.2021
Kaupunginhallitus 24.05.2021
145/00.00.01/2021

Valmistelu ja lisätiedot Talous- ja hallintojohtaja Päivi Suikkanen, p. 040 848 3051
sp: paivi.suikkanen(at)orimattila.fi
Eteva kuntayhtymän yhtymäkokous pidetään 27.5.2021 klo 12.00
alkaen teams-kokouksena. Kokouksessa käsitellään mm. seuraavat
asiat:
-

tarkastuslautakunnan arviontikertomus 2020
Eteva kuntayhtymän vuoden 2020 toimintakertomus ja tilinpäätös
Eteva kuntayhtymän henkilöstökertomus 2020
sidonnaisuusilmoitusten valvonta
Etevan hallintosäännön täydentäminen otto-oikeusmenettelyn
osalta
tilintarkastusyhteisön valinta

Orimattilan kaupungin edustajaksi on valittu Sanna Heikkinen (vj.
Juha Aalto).
Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus
Kaupunginhallitus merkitsee kokouksen tiedoksi ja päättää
kokousohjeesta. Orimattilan kaupunkia kokouksessa edustaa
Sanna Heikkinen (vj. Juha Aalto).
Päätös

Orimattilan kaupunki

Esityslista

Kaupunginhallitus

24.05.2021

10/2021
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Provincia Oy:n varsinainen yhtiökokous
Kaupunginhallitus 24.05.2021
145/00.00.01/2021

Valmistelu ja lisätiedot Talous- ja hallintojohtaja Päivi Suikkanen, p. 040 848 3051
sp: paivi.suikkanen(at)orimattila.fi
Provincia Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 27.5.2021
klo 9.00 alkaen teams-kokouksena. Kokouksessa käsitellään mm.
seuraavat asiat:
-

vuoden 2020 tilinpäätöksen sekä toimintakertomuksen
esittäminen
tilintarkastuskertomuksen esittäminen
tilinpäätöksen vahvistaminen
päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen
tulos antaa aihetta
vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle
hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
hallituksen jäsenten määrästä päättäminen
hallituksen kokoonpano
tilintarkastusyhteisön valinta
muut asiat
. yhtiöjärjestyksen muuttaminen
. osakassopimuksen päivittäminen

Orimattilan edustajaksi on päätetty talous- ja hallintojohtaja
(kaupunginjohtaja).
Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus
Kaupunginhallitus merkitsee kokouksen tiedoksi ja päättää
kokousohjeesta. Orimattilan kaupunkia kokouksessa edustaa talousja hallintojohtaja Päivi Suikkanen (vj. kaupunginjohtaja Osmo
Pieski).
Päätös
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Orimattilan Lämpö Oy:n varsinainen yhtiökokous 1.6.2021
Kaupunginhallitus 24.05.2021
145/00.00.01/2021

Valmistelu ja lisätiedot Talous- ja hallintojohtaja Päivi Suikkanen, p. 040 848 3051
paivi.suikkanen(at)orimattila.fi
Orimattilan Lämpö Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina
1.6.2021 klo 8.30 – 9.45. Kokouksessa käsitellään mm. seuraavat
asiat:
-

tilinpäätöksen hyväksyminen vuodelta 2020
tilintarkastuskertomus vuodelta 2020
tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen vuodelta 2020
tilikauden voitto
vastuuvapauden myöntäminen
hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot
hallituksen jäsenten ja varajäsenten vaali
hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali
tilintarkastajien vaali

Orimattilan kaupungin edustajaksi on valittu Jukka Mölsä.
Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus
Kaupunginhallitus merkitsee kokouksen tiedoksi ja päättää
kokousohjeesta. Orimattilan kaupunkia kokouksessa edustaa Jukka
Mölsä.
Päätös

Orimattilan kaupunki

Esityslista

Kaupunginhallitus

24.05.2021

10/2021
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Toimielinten ja viranhaltijoiden pöytäkirjat
Kaupunginhallitus 24.05.2021

Kaupunginhallitukselle on toimitettu jäljennökset seuraavista
pöytäkirjoista:
Keskusvaalilautakunta 10.5.2021
ehdokashakemusten tarkastaminen * ehdokaslistojen
järjestyksen määrääminen * muut asiat
Keskusvaalilautakunta 14.5.2021
ehdokasasettelun vahvistaminen * ehdokaslistojen yhdistelmän
laatiminen * ennakkoäänestyksen vaalitoimitsijat *
kotiäänestyksen vaalitoimitsijat * kirjeäänestysasiakirjojen
tarkastaminen
Viranhaltijapäätökset
 kaupunginjohtaja
- päätös 13 / 19.5.2021 Paikallinen järjestelyerä 1.4.2021
KVTES
 talous- ja hallintojohtaja
- päätös 16 / 12.5.2021 Virhellisesti maksetun palkan oikaisu
- päätös 17 / 14.5.2021 Lounaslippujen painatus
 hallintopäällikkö
- päätös 11.5.2021 § 6: Orimattila-lisä, Lahden romanit ry
- päätös 11.5.2021 § 7: Orimattila-lisä, Lahden romanit ry
Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus
Kaupunginhallitus merkitsee jätetyt pöytäkirjajäljennökset ja
viranhaltijapäätökset tietoonsa saatetuiksi ja päättää olla ottamatta
kaupunginhallitukselle niissä olevia ottokelpoisia asioita.
Päätös

Orimattilan kaupunki

Esityslista

Kaupunginhallitus

24.05.2021

10/2021
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Ilmoitusasiat ja saapuneet kirjeet
Kaupunginhallitus 24.05.2021

Kaupunginhallitukselle esitellään saapuneet kirjeet ja muut
ilmoitusasiat.
Päijät-Hämeen liitto
- maakuntahallituksen 10.5.2021 kokouspöytäkirja

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös
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Orimattilan kaupunki

Esityslista

Kaupunginhallitus

24.05.2021
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Muut asiat
Kaupunginhallitus 24.05.2021

Päätös

10/2021
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