Vuoden 2020 aloitteet
Aloitteen tekijä
Valtuustoaloitteet
Kv 17.2.2020
PerusS valt. ryhmä
Sari Sikkilä
Kv 17.2.2020
Pertti Laaksonen
Kv 8.6.2020
Keskustan valt.
ryhmä
Tero Nieminen
Kv 8.6.2020
Pertti Laaksonen ja
Juha Hämäläinen
Kv 5.10.2020
Sari Sikkilä
Kv 5.10.2020
Sari Sikkilä

Kv 5.10.2020
Pertti Laaksonen

Kv 9.11.2020
Sari Sikkilä ym.
Kv 9.11.2020
Sari Sikkilä
Kv 9.11.2020
Sari Sikkilä
Kv 7.12.2020
Pertti Laaksonen
Kv 7.12.2020
Keskustan
valtuustoryhmä /
Sanna Heikkinen
Hallitusaloitteet
27.4.2020
Aimo Ryynänen

Aloitteen sisältö

Toimenpiteet

Tila

 avoimuuden ja
tiedonkulun lisääminen

Kh 2.3.2020
- konsernipalveluiden valmisteluun

Kesken

 hoitajakoulutuksen
lisääminen
 turvallisuussuunnitelman
päivittäminen

Kh 2.3.2020
- toimialojen yhteisvalmisteluun
Kh 15.6.2020
- konsernipalveluiden valmisteluun

Kesken

 mikäli kyläkouluja
myydään, harkitaan
niiden antamista
kyläläisille kylätaloksi
 taukoliikuntaohjelma
kaupungin
henkilökunnan käyttöön
 omaishoitajien
muistaminen ns.
hopeisella
kädenpuristuksella
 P-H hykyn palvelusetelin
käytön tasapuolisuus,
hinnankorotuksen
vaikutukset
 maastopyöräilylenkki

Kh 15.6.2020
- konsernipalveluiden valmisteluun

Kesken

Kh 26.10.2020
- konsernipalveluiden valmisteluun

Kesken

Kh 26.10.2020
- konsernipalveluiden valmisteluun

Kesken

Kh 26.10.2020
- konsernipalveluiden valmisteluun

Kesken

Kh 23.11.2020
- liikuntatoimen valmisteluun
Kh 23.11.2020
- elitekin valmisteluun
Kh 23.11.2020
- konsernipalveluiden valmisteluun
Kh 14.12.2020
- sivhyn valmisteluun
Kh 14.12.2020
- sivhyn valmisteluun

Kesken

Kh 11.5.2020
- elitekin valmisteluun
Elitek 9.6.2020 § 92
- mm. projektihallinnointia on pyritty
ja pyritään kehittämään
- tiedottamisen tehostaminen
- huomiota kilpailutusajankohtaan ja
urakka-aikaan
- eri kokoisia urakoita
- esitetään lisäkoulutusmäärärahaa
hankintakoulutukseen
Kh 17.8.2020 § 297
- selvitys tiedoksi valtuustolle ja
esitys: aloite todetaan loppuun

Valmis

 aikuisten keinu
 vaalitelineiden
suojaaminen
 Ajan Railo –
muistomerkki
 vapputorin järjestämisen
kokonaisvastuu
kaupungille
 selvitys, miten saadaan
maanrakennushankkeisii
n parempaa kilpailua ja
kustannustietoisuutta
 selvityksen vaikutus
useammalle yrittäjälle
mahdollisuus osallistua
kilpailutuksiin

Kesken

Kesken
Kesken
Kesken
Kesken

15.6.2020
Pertti Laaksonen

15.6.2020
Pertti Laaksonen
17.8.2020
Pertti Laaksonen
14.9.2020
Pertti Laaksonen

12.10.2020
Pertti Laaksonen
Kuntalaisaloitteet
9.8.2020
Kai Koskinen

 säästötoimenpiteinä:
harkintaa
investoinneissa, hykyn
vuokranmääritystä
kiirehditään, Hennan
aseman parkkipaikan
maksullisuutta
selvitetään
 Länsi-Orimattilan
koulutilanne
 Kuivannon koulun
lakkautuspäätös
perutaan
 valmistelut Vuorenmäen
koulun tilojen
laajennusta varten
lopetettava, valmiit tilat
Kuivannon koululle
 Kuivannon koulun
kustannukset

käsitellyksi
Kh 22.6.2020
- konsernipalveluiden ja elitekin
valmisteluun

Kesken

Kh 22.6.2020
- sivistystoimen valmisteluun
Kh 31.8.2020
- konsernipalvelut

Kesken

Kh 21.9.2020
- talousarviovalmisteluun

Kesken

Kh 31.8.2020
- konsernipalveluiden valmisteluun
Kh 21.9.2020
- järjestämisvastuu on HYKY:llä
- vuoropuhelu kaupungin ja HYKY:n
välillä
- selvitys tiedoksi valtuustolle ja
esitys: aloite todetaan loppuun
käsitellyksi

Valmis

Aloitteen sisältö

Toimenpiteet

Tila

 hankerahaa rakennusten hiilineutraalin erillislämmityksen suunnitteluun, jonka ansiosta
kasvihuonepäästöt
vähenevät

Kh 4.3.2019
Valmis
 elitekin valmisteluun
Elitek 9.6.2020
- ilmasto-ohjelma valmisteilla
- Orimattilan Lämpö pyrkii
toiminnassaan ottamaan huomioon
ympäristönäkökohdat
- tilapalvelu suunnittelee uutta
aurinkoenergian käyttöön ottoa
- kaupunki on panostanut viime
vuosina energiatehokkuuden
parantamiseen
- Orimattila on Hinku-kunta
- hankerahoituksen hakeminen ei
tällä hetkellä tarkoituksen mukaista
Kh 15.6.2020
- selvitys annetaan tiedoksi
valtuustolle
- esitys: valtuusto toteaa aloitteen

 erityislasten kohtelu P-H
hyvinvointikuntayhtymäs
sä

Kesken

Vuoden 2019 aloitteet

Aloitteen tekijä
Valtuustoaloitteet
Kv 18.2.2019
Vihreä valt. ryhmä

Kv 18.2.2019
Tero Nieminen ym.

 seuranta- ja asiakasraatiryhmän perustaminen
valvomaan hyvinvointikuntayhtymälle siirrettyä
toimintaa

Kv 15.4.2019
Sitoutumaton valt.
ryhmä

 Hennan investoinnit,
asukasluvun kasvu ym.

Kv 23.9.2019
Sit ja PerusS

 henkilöstöasiat hallintosäännössä

Kv 23.9.2019
Tero Nieminen
Kv 11.11.2019
Kokoomus ja KD /
Jussi Vahe

 sähköinen päätöksenteon ennakkoarviointi
 tapahtumatuki urheiluseuroille ja paikallisyhdistyksille

Kv 11.11.2019
Jouni Räsänen ja
Jari Kaitaranta

 koulutusta valtuutetuille
siitä, miten kunnallinen
päätöksenteko toimii
osana demokratiaa
 Makkarakujalle, Jennynkujalle ja Virtalankujalle
katuvalaistus

Kv 9.12.2019
Ville-Petteri Erola

loppuun käsitellyksi
Kh 4.3.2019
 konsernihallinnon valmisteluun
Kh 2.3.2020
- kuntalain ja perussopimuksen
mukaan valvontavastuu on
hyvinvointikuntayhtymällä
- yhtymä valvoo myös ulkoistettuja
toimintoja
- osaltaan valvontavastuu on
Aluehallintovirastolla ja Valviralla
- ryhmää ei voida perustaa
- esitys valtuustolle: aloite
todetaan loppuun käsitellyksi
Kh 29.4.2019
 elitekin valmisteluun
Elitek 18.8.2020 § 320
- infrarakentamisen tarve vähentyy
ja palvelurakentamisen tarve
lisääntyy
- asukasluvun 300 vuosittainen
kasvu edellyttää
kerrostalorakentamista
- tulevien strategioiden ja
suunnitelmien laatiminen omana
työnä ei edellytä ylimääräisiä
panostuksia
Kh 31.8.2020
- selvitys tiedoksi valtuustolle ja
esitys: aloite todetaan loppuun
käsitellyksi
Kh 14.10.2019
 konsernipalveluiden valmisteluun

Valmis

Valmis

Kesken

Kh 14.10.2019
 konsernipalveluiden valmisteluun
Kh 18.11.2019
 konsernipalveluiden valmisteluun
yhdessä muiden toimialojen kanssa
Kh 18.11.2019
 konsernipalveluiden valmisteluun

Kesken

Kh 16.12.2019
 elitekin valmisteluun
Elitek 10.3.2020
- rakentamisen periaateratkaisuna
on tällä hetkellä, että vain
kokoojakadut valaistaan
- arvioidaan v. 2021
toteutussuunnitelmassa
Kh 20.4.2020
- selvitys annetaan tiedoksi
kaupunginvaltuustolle
- esitys: valtuusto toteaa aloitteen
loppuun käsitellyksi

Valmis

Kesken

Kesken

Hallitusaloitteet
Kh 16.9.2019
Pertti Laaksonen

 Sepänjoentien kunnostaminen ja päällystäminen

Kh 30.9.2019
 elinvoima- ja teknisen toimialan
valmisteluun
Elitek 8.9.2020
- osalle tietä syksyllä 2020
sekoitusjyrsintä ja uudelleen
päällystys
- elylle esitys kunnostus-, levennysja päällystystarpeesta
Kh 21.9.2020
- selvitys tiedoksi valtuustolle ja
esitys: aloite todetaan loppuun
käsitellyksi

Valmis

Vuoden 2017 aloitteet

Aloitteen tekijä

Aloitteen sisältö

Toimenpiteet

Tila

- Heinämaan päivähoidon
järjestäminen

Kh 29.5.2017
Valmis
- sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan
valmisteluun, yhdistetään 3.4.2017
tehtyyn valtuustoaloitteeseen
Kh 19.6.2017
- vastaus 3.4.2017 tehtyyn
aloitteeseen, joka todettu loppuun
käsitellyksi valtuustossa 19.2.2018
- esitys valtuustolle: aloite todetaan
loppuun käsitellyksi
Kh 16.3.2020
- aloite todetaan loppuun käsitellyksi

Kv 2.10.2017
- maaseutuohjelman laatiKokoomus ja KD val- minen
tuustoryhmä

Kh 30.10.2017
Valmis
- elinvoima ja tekn. toimialan valmisteluun
Elitek 9.6.2020
- toimivien tahojen – mm. Etpähä,
Ladec, ProAgria, aluejohtokunnat
– lisäksi erilaisia ohjelmia on
laadittu lukuisia, eikä erillinen
maaseutuohjelma tuo lisäarvoa jo
olemassa olevalle työlle
- kaupunkistrategia kattaa koko
kaupunkialueen
Kh 15.6.2020
- selvitys annetaan tiedoksi
kaupunginvaltuustolle
- esitys: kaupunginvaltuusto toteaa
aloitteen loppuun käsitellyksi

Valtuustoaloitteet
Kv 22.5.2017
Pertti Laaksonen

