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Läsnä:      

   

Kalsi Esa 

Koivusaari Miia 

Kulmanen Matti, puheenjohtaja  

Lähde Kalle vj Hannu Suisto 

Markula Pekka 

Pukkila Tapani 

Rintala Tuula 

Salama Maarit  

Tuusa-Oksanen Päivi 

 

 

Virtanen Mika, sivistysjohtaja, esittelijä 

Kujanpää Mari, kirjastonjohtaja, valmistelija 

 Elo Suvi, varhaiskasvatuksen vastuuhenkilö 

Kivilä Anna, ma. vapaa-aikaohjaaja, valmistelija 

Kati Rekola, vt. kunnanjohtaja 

Kössi Päivi, kunnanhallituksen puheenjohtaja 

Liinoja Pertti, kunnanhallituksen edustaja 

Mikkola Nadine, nuorten vaikuttajaryhmän jäsen 

Torkki Laura, sihteeri 

 

 

 

Puheenjohtaja Maarit Salama 

Pöytäkirjanpitäjä Laura Torkki  

Asiat pykälät  
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Pöytäkirjan allekirjoitus ja 

varmennus 

 

 

Maarit Salama 

puheenjohtaja 

 

 

Laura Torkki 

pöytäkirjanpitäjä 

Pöytäkirja on tarkastettu Oripäässä 30.1.2019 

 

 

Hannu Suisto 

 

 

 

Tapani Pukkila 

Pöytäkirja on pidetty ylei-

sesti nähtävänä 

 

 

Oripäässä 7.2.2019 klo 9.00–12.00 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä 

 

 

 

Laura Torkki 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

Sivltk § 1  Sivistyslautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on 

saapuvilla kokouksessa. Kokouskutsu sivistyslautakunnan jäsenille toimite-

taan vähintään neljä päivää ennen kokousta. Mikäli jonkun tai joidenkin asi-

oiden kiireellisyys niin vaatii, silloin se voidaan esittää puhelimitse. 

 

 

Ehdotus:  Todetaan sivistyslautakunnan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

 

 

Päätös:   Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan tarkastaminen 
 

Sivltk § 2 

 

Ehdotus:   Sivistyslautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajiksi vuorossa olevat. Pöytäkirja 

tarkastetaan heti kokouksen jälkeen. 

 

 

Päätös:  Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Hannu Suisto ja Tapani Pukkila. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Laskujen ja tositteiden hyväksyminen  
 

Sivltk § 3 Valmistelija: Mika Virtanen, sivistysjohtaja 

 

Laskut ja tositteet kierrätetään seuraavasti: avaus > tarkastus > hyväksyntä 

> maksu. Perusopetuksen laskut ja tositteet tarkastaa vararehtori, ruoka-

huollon ruokapalveluesimies, varhaiskasvatuksen vastuuhenkilö tarkastaa 

varhaiskasvatuksen (pois lukien päiväkoti Kultasiipi), kirjastonjohtaja kir-

jasto- ja kulttuuritoimen, matkailun ja museot sekä vapaa-aikaohjaaja va-

paa-aikatoimen. 

  

 

Ehdotus: Sivistystoimen laskujen ja tositteiden hyväksyjiksi sivistyslautakunta nime-

ää sivistysjohtajan, varhaiskasvatuksen vastuuhenkilön (päiväkoti Kultasii-

ven osalta) ja kirjastonjohtajan (vapaa-aikatoimen osalta), jokaisen erik-

seen. 

   

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 

 

 

Lisätietoja:  Mika Virtanen, sivistysjohtaja, puh. 040 7726 459 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Kirjallisuusaineiston hankinta 1.1.2019-31.12.2020 
 

Sivltk § 4  Valmistelija: Mari Kujanpää, kirjastonjohtaja 

   

Oripään kirjasto ja muut Loisto-kirjastot olivat mukana Turun kaupungin 

strategisen hankinnan tekemässä kirjallisuushankintojen kilpailutuksessa. 

Kirjavälitys Oy ja Suomen Kirjastopalvelu Oy antoivat tarjouksen määräai-

kaan mennessä. Niiden todettiin täyttävän tässä hankintamenettelyssä tarjo-

ajien kelpoisuudelle asetetut vaatimukset. Lisäksi tarjoukset täyttivät tar-

jouspyynnön vaatimukset. Kirja-aineiston toimittajiksi tarjouspyynnössä 

eritellyille hankintayksiköille valittiin Kirjavälitys Oy ja Suomen Kirjasto-

palvelu Oy.  

  

 

Ehdotus: Oripään kirjasto hankkii kirjallisuuden 1.1.2019-31.12.2020 Kirjavälitys 

Oy:ltä ja Suomen Kirjastopalvelu Oy:ltä tarjouspyynnön ja tarjousten mu-

kaisin ehdoin.  

 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 

 

 

Lisätietoja:  Mari Kujanpää, kirjastonjohtaja, puh. 0400 215 582   
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Kirjaston kesäsulku  
 

Sivltk § 5  Valmistelija: Mari Kujanpää, kirjastonjohtaja  

 

Oripään kirjastossa on vuodesta 2010 saakka ollut käytössä lyhennetty ke-

säaukioloaika. Oripään koulun kesäloma-aikaan kirjasto on avoinna maa-

nantaisin klo 12-17, tiistaisin  klo 12-17, keskiviikkoisin suljettu, torstaisin 

klo 14-19 ja perjantaisin klo 10-15 (20 aukiolotuntia viikossa). Kirjaston 

normaalit aukioloajat ovat maanantaisin klo 12.30-18.30, tiistaisin klo 11-

17, keskiviikkoisin suljettu, torstaisin klo 12.30-18.30 ja perjantaisin klo 

11-17 (24 aukiolotuntia viikossa). Kesäaukioloajat ovat voimassa Oripään 

kirjastossa koulun kesäloma-aikaan myös kesällä 2019.  

 

Ehdotetaan, että Oripään kirjasto pidetään suljettuna 8.-19.7.2019. Kahden 

viikon mittainen kesäsulku ei haittaa kirjaston tai kuntosalin asiakkaita, ja 

se helpottaa kunnantalon lomajärjestelyjä. Viikon pituista kesäsulkua ko-

keiltiin kesällä 2018, eikä siitä tullut negatiivista palautetta.  

 

 

Ehdotus: Oripään kirjasto pidetään suljettuna 8.-19.7.2019.  

 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 

 

 

Lisätietoja:  Mari Kujanpää, kirjastonjohtaja, puh. 0400 215 582  
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Sivistystoimen talousarvion käyttösuunnitelma 2019 
 

Sivltk § 6  Valmistelijat: Mika Virtanen, sivistysjohtaja 

  Mari Kujanpää, kirjastonjohtaja 

   Suvi Elo, varhaiskasvatuksen vastuuhenkilö 

  Anna Kivilä, vs. vapaa-aikaohjaaja 

 

Sivistystoimen käyttösuunnitelma voi vastata vahvistettua sivistystoimen 

talousarviota.  
 

 

Ehdotus: Vuoden 2019 sivistystoimen hyväksytty talousarvio vastaa kuluvan vuoden 

käyttösuunnitelmaa. 

  

   

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 

 

 

Lisätietoja:  Suvi Elo, varhaiskasvatuksen vastuuhenkilö, puh. 050 4328 188 

Mika Virtanen, sivistysjohtaja, puh. 040 7726 459  

Mari Kujanpää, kirjastonjohtaja, puh. 0400 215 582 

Anna Kivilä, vs. vapaa-aikaohjaaja, puh. 040 1977 293 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Lastenhoitajien, ryhmäavustajan ja koulunkäyntiohjaajien  

palkankorotuspyynnöt 

 

Sivltk § 7   Valmistelija: Mika Virtanen, sivistysjohtaja 

  

 

Varhaiskasvatuksen lastenhoitajat ja ryhmäavustaja pyytävät palkankoro-

tusta perustellen sitä mm. sillä, että jotkut kunnat maksavat korkeampaa 

tehtäväkohtaista palkkaa kuin työehtosopimus edellyttää ja sillä, että työ on 

muuttunut haasteellisemmaksi (liite 1). Esim. Loimaalla lastenhoitajien 

palkka on 2 161,77 € tai 2 184,42 €/kk riippuen siitä, miten kriteerit täytty-

vät. Turussa, Aurassa, Koski Tl:ssä ja Sauvossa kuukausipalkka on 2036 € 

ja Oripäässä em. tehtäväkohtainen palkka on 2 097,67 €. 

 

Koulunkäyntiohjaajat pyytävät palkankorotusta perusteluina mm. vaatima-

ton palkkakehitys menneinä vuosina ja työn muuttuminen haasteellisem-

maksi sekä vaativammaksi (liite 2). Oripäässä koulunkäyntiohjaajien tehtä-

väkohtainen palkka on 2 003,16 €/kk, Aura ja Marttila 1 898 €, Koski TL 

1 901 €, Pöytyä 1 933 €, Ypäjä 2 014 € (Tiedot 1.5.2018).  

 

Kunnassa käytiin luottamushenkilöiden ja työnantajien edustajien kanssa 

joulukuussa 2018 neuvottelut KVTES:n järjestelyerän jakamisesta. Koh-

dennettaessa järjestelyerää ensisijaisia tavoitteita ovat mm. paikallisten 

palkkausjärjestelmien kehittäminen ja palkkausepäkohtien korjaaminen. 

Erä käytetään tehtäväkohtaisiin palkkoihin ja lisiin.  Kunnassa jaettava erä 

oli kokonaisuudessaan 1 604,57 €. Erä päätettiin jakaa samansuuruisena 

kaikille KVTES:n piirissä oleville, jolloin jokaisen korotusosuus on noin 25 

€/kk. 

 

Juuri päättyneen palkankorotuskierroksen jälkeen ei ole syytä uusiin pal-

kankorotuksiin.  

 

 

Ehdotus:  Lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että palkankorotuksia ei tehdä. 

 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 

 

 

Lisätietoja:  Mika Virtanen, sivistysjohtaja 

Suvi Elo, varhaiskasvatuksen vastuuhenkilö 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Vastaavan lastentarhanopettajan palkan tarkistaminen 
 

 

Sivltk § 8  Valmistelija: Suvi elo, varhaiskasvatuksen vastuuhenkilö 

    
Esikoulu Nallenkolon vastaavan lastentarhanopettajan tehtäväkohtaiseksi 

kuukausipalkaksi vahvistetaan 05VKA020, 2637,25 euroa. Tämä kuukausi-

palkka vastaa 1.5.2018 voimaan tullutta KVTES:n mukaista palkkahinnoit-

telua.  

 

Uudessa KVTES:N varhaiskasvatuksen henkilöstön palkkausta koskevassa 

liitteessä 5 koodit ja työnimikkeet ovat muuttuneet. Käytössä on ”Varhais-

kasvatusyksikön johto- ja esimiestehtävät”, johon kuuluvat myös välittömi-

nä esimiehinä toimivat vastaavat lastentarhanopettajat. Tehtäviin voi kuulua 

myös osallistumista opetus- ja kasvatustyöhön. 

 

Esikoulu Nallenkolon vastaavan lastentarhanopettajan toimenkuvaan kuu-

luu opetus- ja kasvatustyön lisäksi hallinnollisia tehtäviä mm. henkilöstö-

hallinnollisia tehtäviä kuten; henkilöstöpäätösten teko, sijaisjärjestelyt, tita-

nia -työvuorosuunnittelu sekä varhaiskasvatuksen vastuuhenkilön tehtävistä 

vastaaminen tämän ollessa poissa työstä.  

 

Tämä toimenkuva täyttää palkkaluokan kriteerit.   

 

Palkkaluokka, jonka mukaan esikoulu Nallenkolon vastaavalle lastentar-

hanopettajalle nyt maksetaan palkkaa, on poistunut kokonaan ja siten sen 

mukaista palkkaa ei KVTES:in mukaan enää ole mahdollista maksaa (liite 

3). 

  

 

Ehdotus: Lautakunta päättää vastaavan lastentarhanopettajan tehtäväkohtaiseksi kuu-

kausipalkaksi 05VKA020, 2 637,25 euroa 1.5.2018 alkaen. 

 

 Hannu Suisto ehdotti, että lastentarhanopettajalle maksetaan lastentarhan-

opettajan palkkaa 05VKA044 ja lisäksi esimiestehtävistä työnvaativuuden 

lisä (TVA). Pekka Markula ja Tuula Rintala kannatti ehdotusta. 

 

Muutettu päätösehdotus: Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että vastaavalle lastentarhan-

opettajalle maksetaan lastentarhanopettajan palkka 05VKA044 ja lisäksi esi-

miestehtävistä työnvaativuuden lisää (TVA). Lähiesimies käy neuvottelut 

työnvaativuuden lisästä ja esittää sen kunnanhallitukselle. 

 

Päätös:  Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin. 

 

 

Lisätietoja:  Suvi Elo, Varhaiskasvatuksen vastuuhenkilö  
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Saapuneet kirjeet 

 

Sivltk § 9  Valmistelijat: sivistystoimen viranhaltijat   

 

Viranhaltijat lukevat saapuneet kirjeet.  

 

 

Ehdotus:  Lautakunta kirjaa asiat tiedokseen. 

 

 

Päätös:  Lautakunta kirjasi asiat tiedokseen. 

   

 

Lisätietoja:  Sivistystoimen viranhaltijat   
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Viranhaltijapäätökset 
 

Sivltk § 10   Valmistelijat: sivistystoimen viranhaltijat  

 

Viranhaltijat lukevat viranhaltijapäätöksensä. 

 

 

Ehdotus:  Lautakunta kirjaa asiat tiedokseen.  

 

 

Päätös:  Lautakunta kirjasi asiat tiedokseen. 

 

 

Lisätietoja:  Sivistystoimen viranhaltijat  
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Muut asiat 
 

Sivltk § 11 Nuorten vaikuttajaryhmän edustaja Nadine Mikkola esitti nuorten toiveen, 

että nuoret saisivat toisen hallivuoron arki-iltana nykyisen sunnuntaivuoron 

lisäksi. 

 

Ehdotus:  Lautakunta merkitsee tiedokseen esitetyn toiveen. 

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 

 


