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Valtuustoaloite Oriveden päiväkotien turvallisuustason parannuksista
Kaupunginvaltuusto 28.08.2017 § 85
Kaupunginvaltuuston esityslistalla olleiden asioiden tultua
käsitellyksi puheenjohtaja totesi, että Perussuomalaisten
valtuustoryhmä on jättänyt valtuustoaloitteen koskien Oriveden
päiväkotien turvallisuustason parannuksista.
Aloite kuuluu seuraavasti:
"Perussuomalaisten valtuustoryhmä esittää, että Oriveden
kaupunki asennuttaa omistamiinsa päiväkoteihin
lukitusjärjestelmät, joilla mahdollisten tunkeu tujien kulkua
hidastetaan ja näin ollen lisätään merkittävästi lasten ja
henkilökunnan turvallisuutta erilaisissa potentiaalisissa väkivalta-,
sekä uhkatilanteissa.
Turun terrori-iskun jälkeen lienee kaikille päivänselvää, että
maassamme on opittava ottamaan huomioon myös kaikkein
kauheimpien vaihtoehtojen riski. Kouluissa erilaisten järkyttävien
tapahtumien jälkeen onkin kiinnitetty hyvin huomiota myös
turvallisuusuhkiin, joita häiriintyneet henkilöt voivat aiheuttaa.
Kuitenkaan varhaiskasvatuksessa nämä asiat eivät ole nousseet
samalla tavalla esille.
Esitämmekin, ette kaupunki ottaa asiakseen toteuttaa
mahdollisimman pikaisesti ratkaisuja, joilla mahdollisia riskejä
saadaan vähennettyä.
Perussuomalaisten valtuustoryhmä"
Puheenjohtaja otti valtuustoaloitteen vastaan ja totesi, että aloite
lähetetään kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.
----------------Kaupunginhallitus 11.09.2017 § 281
Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus toimittaa valtuustoaloitteen kasvatus- ja opetuspalvelukeskukselle ja
tekniikka- ja ympäristäpalvelukeskukselle yhteisesti
valmisteltavaksi siten, että valmistelu toimitetaan kaupunginhallitukselle 30.11.2017 mennessä.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
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-------------Tekninen lautakunta 08.02.2018 § 10
Varhaiskasvatuksen toiminnan suunnittelussa on varauduttu
erilaisiin uhkatekijöihin, joissa on mietitty lasten ja henkilökunnan
turvallisuus erilaisissa tilanteissa.
Kiinteistöpäällikkö on selvittänyt yhdessä varhaiskasvatuksen
kanssa päiväkotien lukitusjärjestelmien kehittämistä.
Varhaiskasvatus näkee turvallisuutta edistäväksi käytännön,
jossa ovet pidetään lukittuna.
Tällainen käytäntö edellyttäisi päiväkodeissa sähköisiä
lukitusjärjestelmiä, joissa ovet avautuisivat joko koodilla tai
kulunvalvonta-tunnistimilla. Lisäksi pitäisi olla satunnaisia
käyttäjiä varten ovien läheisyydessä soittokello.
Koodi tai kulunvalvonta-tunnistin (lätkä) olisi oltava sekä
henkilökunnan ja lasten huoltajien käytettävissä.
Avain ei ole asiassa toimiva ratkaisu avaimien hallinnan kannalta.
Myöskään ei voida toimia niin, että huoltajat soittavat ovikelloa
lasta tuodessaan tai noutaessaan.
Sähköiseen lukitusjärjestelmään siirtyminen maksaa yhtä
ulko-ovea kohden keskimäärin 1 500 - 2 000 euroa.
Kustannukset lukituksen muuttamisesta selviävät vasta kiinteistökohtaisten koko kiinteistön lukitusta koskevan suunnitelman
laatimisen jälkeen.
(Valmistelu: kiinteistöpäällikkö V-MV)
Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta:
1. merkitsee valtuustoaloitteen tietoonsa saatetuksi,
2. esittää kaupunginhallitukselle/valtuustolle, että päiväkotien lukitusjärjestelmistä lähdetään laatimaan suunnitelmat ja
lukitusjärjestelmien uusimiseen aiheutuviin kustannuksiin
osoitetaan määrärahat tulevien vuosien talousarvioissa.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
--------------Kaupunginhallitus 19.02.2018 § 42
Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus ehdottaa, että
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kaupunginvaltuustolle päättää valtuustoaloitteesta seuraavaa:
1. merkitsee tiedoksi edellä mainitun teknisen lautakunnan
selvityksen aloitteen johdosta.
Selvityksen perusteella tekninen lautakunta esittää, että
päiväkotien lukitusjärjestelmistä lähdetään laatimaan
suunnitelmat ja lukitusjärjestelmien uusimiseen aiheutuviin
kustannuksiin osoitetaan määrärahat tulevien vuosien
talousarvioissa.
2. toteaa, että valtuustoaloite on loppuun käsitelty.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
-------------Kaupunginvaltuusto 19.03.2018 § 20

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
-----------------
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