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Kokouspaikka
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Nro

Sivu
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Läsnä:
Isotalo Päivi
Kalsi Esa
Kulmanen Matti, puheenjohtaja
Lähde Kalle
Markula Pekka
Pukkila Tapani
Rintala Tuula
Salama Maarit
Tuusa-Oksanen Päivi

Virtanen Mika, sivistysjohtaja, esittelijä
Kujanpää Mari, kirjastonjohtaja, valmistelija
Elo Suvi, varhaiskasvatuksen vastuuhenkilö, valmistelija
Kuikka Tiina, ma. vapaa-aikaohjaaja, valmistelija
Tolppanen Timo, kunnanjohtaja
Kössi Päivi, kunnanhallituksen puheenjohtaja
Liinoja Pertti, kunnanhallituksen edustaja
Øvrebø Karoliina, nuorten vaikuttajaryhmän jäsen
Torkki Laura, sihteeri

Puheenjohtaja

Matti Kulmanen

Pöytäkirjanpitäjä

Laura Torkki

Asiat

pykälät

1-9

sivut

1 - 11

Pöytäkirjan allekirjoitus ja
varmennus

Pöytäkirja on tarkastettu

Matti Kulmanen
puheenjohtaja
Oripäässä 29.1.2020

Päivi Isotalo
Pöytäkirja on pidetty ylei- Oripäässä 6.2.2020 klo 9.00–12.00
sesti nähtävänä
Pöytäkirjanpitäjä

Laura Torkki
pöytäkirjanpitäjä

Esa Kalsi

Laura Torkki
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Sivltk § 1

Sivistyslautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on
saapuvilla kokouksessa. Kokouskutsu sivistyslautakunnan jäsenille toimitetaan vähintään neljä päivää ennen kokousta. Mikäli jonkun tai joidenkin asioiden kiireellisyys niin vaatii, silloin se voidaan esittää puhelimitse.

Ehdotus:

Todetaan sivistyslautakunnan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös:

Sivistyslautakunnan kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastaminen
Sivltk § 2
Ehdotus:

Sivistyslautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajiksi vuorossa olevat. Pöytäkirja
tarkastetaan heti kokouksen jälkeen.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Päivi Isotalo ja Esa Kalsi.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
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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,
ruokahuollon ruokapalveluesimies, varhaiskasvatuksen vastuuhenkilö
tarkastaa varhaiskasvatuksen (pois lukien päiväkoti Kultasiipi),
kirjastonjohtaja kirjasto- ja kulttuuritoimen, matkailun ja museot sekä
vapaa-aikaohjaaja vapaa-aikatoimen.

Ehdotus:

Sivistystoimen laskujen ja tositteiden hyväksyjiksi sivistyslautakunta
nimeää sivistysjohtajan, varhaiskasvatuksen vastuuhenkilön (päiväkoti
Kultasiiven osalta) ja kirjastonjohtajan (vapaa-aikatoimen osalta), jokaisen
erikseen.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätietoja:

Mika Virtanen, sivistysjohtaja, puh. 040 7726 459

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
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Kunnallisen perhepäivähoidon kustannuskorvaus vuonna 2020
Sivltk § 4

Valmistelija: Suvi Elo, varhaiskasvatuksen vastuuhenkilö
Omassa kodissaan työskentelevälle kunnalliselle perhepäivähoitajalle
korvataan lapsen hoidosta aiheutuneet välittömät kustannukset Kunnallisen
yleisen
virkaja
työehtosopimuksen
KVTES
(2018-2019)
perhepäivähoitajia koskevan liitteen 12 13 §:n (Perhepäivähoidon
kustannuskorvaus) mukaan Suomen Kuntaliiton kulloinkin voimassa
olevan perhepäivähoidon kustannuskorvauksia koskevan suosituksen
mukaisesti.
Suomen
Kuntaliitto
suosittelee
keskusteltuaan
asiasta
KT
Kuntatyönantajien ja Kunta-alan Unioni ry:n kanssa, että kunnallisessa
perhepäivähoidossa suoritetaan ajalla 01.01.–31.12.2020 omassa kodissaan
työskenteleville perhepäivähoitajille seuraavien yksikköhintojen pohjalta
laskettuja kustannuskorvauksia. Korvausten on tarkoitus kattaa hoidosta
hoitajalle aiheutuvat todelliset kustannukset.
Työnantaja voi halutessaan korottaa suosituksen mukaisia tasoja, mikäli se
katsoo kustannuskorvauksen tason olevan riittämätön.
Suositus 2020
aamiainen tai välipala tai iltapala, €
lounas tai päivällinen, €
muu kustannus, €/päivä

alle kouluikäinen/ koululainen
0,74/ 0,96
1,75/ 2,27
1,84/ 1,84

Tällä hetkellä voimassa olevat kustannuskorvaukset Oripään kunnan
perhepäivähoidossa (suositus 2015)
alle kouluikäinen/ koululainen
aamiainen tai välipala tai iltapala, €
0,75/ 0,97
lounas tai päivällinen, €
1,77/ 2,31
muu kustannus, €/päivä
1,78/ 1,78

Muun kustannuksen osuus muussa kuin kokopäiväisessä hoidossa lasketaan
suhteutettuna päivittäisen hoitoajan ajoittumiseen ja pituuteen.
Muu perhepäivähoito
Kustannuskorvaussuositus ei koske muuta perhepäivähoitoa kuin
perhepäivähoitajan omassa kodissaan antamaa hoitoa. Verokäytännössä
hyväksytty kulukorvausten tulonhankkimisvähennys ilman tositteita koskee
vain
perhepäivähoitajia.
Perheille
korvattavista
todellisista
elintarvikekustannuksista on oltava asianmukaiset selvitykset ja tositteet.
Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
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Muita kuin elintarvikekustannuksia ei päivähoitolain mukaan edellytetä
perheille korvattaviksi.
Järjestettäessä perhepäivähoitoa saman perheen lapsille heidän omassa
kodissaan ei elintarvikekorvausta varhaiskasvatuslain 11 § 2 momentin
(540/2018) mukaisesti suoriteta. Sen sijaan elintarvikekorvaus maksetaan
ruokailusta vastaavalle perheelle/perheille kaikista hoidossa olevista
lapsista silloin, kun kaikki lapset eivät ole saman perheen lapsia.
Erityisruokavaliot
Erityisruokavalio järjestetään lapselle terveydellisistä ja varhaiskasvatuslain
11
§:stä
johtuvista
syistä.
Hoitosopimuksessa
määritellään
erityisruokavalioiden tarve ja toteuttaminen. Samalla arvioidaan,
aiheuttaako erityisruokavalio lisäkustannuksia hoidon järjestämisessä.
Kansallisen allergiaohjelman 2008 – 2018, Päivähoidon allergiaohje työryhmän laatiman Allerginen lapsi päivähoidossa ohjeen mukaan
pääsääntö on, että allerginen lapsi syö päivähoidossa samaa ruokaa kuin
muut lapset, jollei allergiaruokavalion välttämättömyydestä ole
lääkärinlausuntoa.
Erityisruokavalioita
korvattaessa
kustannuskorvauksissa otetaan huomioon vain raaka-aineiden lisäkustannukset.
Tehtyjen kustannuslaskelmien mukaan tavallisimpien erityisruokavalioiden
osalta kustannuskorvauksia voisi korottaa seuraavasti:
%

vähälaktoosinen ruokavalio
laktoositon
gluteeniton (keliakia)
maidoton
vilja-allergia

5
0-10
30
0-15
5-30

Kuntaliitto
suosittelee,
että
niissä
tapauksissa,
joissa
perhepäivähoitoryhmässä jollakin lapsella on vähälaktoosinen ruokavalio,
kustannuskorvaukset maksettaisiin siten, että perhepäivähoitajan työn
säästämiseksi kaikille lapsille voitaisiin valmistaa vähälaktoosinen ateria.
Varhaiskasvatuslain 11 § 2 momentin mukaan kustannuskorvaus ei koske
kliinisiä ravintovalmisteita tai niihin verrattavia tuotteita (esim.
äidinmaidonvalmiste tai lehmänmaitoa korvaavat valmisteet), jotka
korvataan sairausvakuutuslain 1224/2004) nojalla.
Muut kustannukset
Kustannuskorvaussuosituksen muita kustannuksia koskeva osuus sisältää
korvauksen muista kuin ravintoaineista aiheutuvista tavanomaisista
menoista kuten huoneiston käytöstä, sähköstä, vedestä, lämmöstä,
askartelutarvikkeista ja leikkivälineistä, lapsen hoitoon liittyvistä puheluista
yms. menoista.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
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Ehdotus:

Muutettu
päätösehdotus:

Sivistyslautakunta päättää, että vuonna 2020 maksetaan omassa kodissaan
työskentelevälle
perhepäivähoitajalle
kustannuskorvausta
Suomen
Kuntaliiton 2020 suosituksen mukaisesti 1.2.2020 alkaen.

Sivistyslautakunta päättää, että vuonna 2020 maksetaan omassa kodissaan
työskentelevälle
perhepäivähoitajalle
kustannuskorvausta
Suomen
Kuntaliiton 2015 suosituksen mukaisesti, kuitenkin niin, että muu
kustannuskorvaus maksetaan Kuntaliiton 2020 suosituksen mukaisesti
1.2.2020 alkaen.

Päätös:

Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.

Lisätietoja:

Suvi Elo, varhaiskasvatuksen vastuuhenkilö, 050-432 8188

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
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Toimisto- ja koulutarvikkeiden hankinta 1.2.2020-31.1.2022
Sivltk § 5

Valmistelija: Mika Virtanen, sivistysjohtaja
Turun hankinta- ja logistiikkakeskus on kilpailuttanut toimittajat v. 2017.
Edullisimman tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen teki Lyreco Oy. Tarjouspyynnössä varattiin mahdollisuus jatkaa voimassa olevaa sopimusta
ajalle 1.2.2020-31.1.2022.

Ehdotus:

Kunnan toimisto- ja koulutarvikkeet hankitaan 1.2.2020-31.1.2022 Lyreco
Oy:lta.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätietoja: Mika Virtanen, sivistysjohtaja

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
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Sivistystoimen talousarvion käyttösuunnitelma 2020
Sivltk § 6

Valmistelijat: Mika Virtanen, sivistysjohtaja
Mari Kujanpää, kirjastonjohtaja
Suvi Elo, varhaiskasvatuksen vastuuhenkilö
Tiina Kuikka, ma. vapaa-aikaohjaaja
Sivistystoimen käyttösuunnitelma voi vastata vahvistettua sivistystoimen
talousarviota.

Ehdotus:

Vuoden 2020 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
Tiina Kuikka, ma. vapaa-aikaohjaaja, puh. 040 1977 293

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

ORIPÄÄN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Sivistyslautakunta

29.1.2020

9

Nuorten vaikuttajaryhmän osallisuuden lisääminen
Sivltk § 7

Valmistelija: Tiina Kuikka, ma. vapaa-aikaohjaaja
Uusi kuntalaki vuodelta 2017:
26 §
Nuorisovaltuusto
Nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi
kunnanhallituksen on asetettava nuorisovaltuusto tai vastaava nuorten vaikuttajaryhmä (nuorisovaltuusto) ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä.
Nuorisovaltuusto voi olla useamman kunnan yhteinen.
Nuorisovaltuustolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä kunnan asukkaiden hyvinvointiin, terveyteen, opiskeluun, elinympäristöön, asumiseen tai liikkumiseen sekä muissakin asioissa, joiden nuorisovaltuusto arvioi olevan lasten ja nuorten kannalta merkittäviä. Nuorisovaltuusto tulee ottaa mukaan lasten ja nuorten osallistumisen ja kuulemisen kehittämiseen kunnassa.
Lasten ja nuorten osallistumisesta ja kuulemisesta säädetään nuorisolain
(72/2006) 8 §:ssä:
Nuorisolaki:
8§
Nuorten osallistuminen ja kuuleminen
Nuorille tulee järjestää mahdollisuus osallistua paikallista ja alueellista nuorisotyötä ja -politiikkaa koskevien asioiden käsittelyyn. Lisäksi nuoria on
kuultava heitä koskevissa asioissa.
Oripäässä Nuorten vaikuttajaryhmän jäsen kutsutaan vain sivistyslautakunnan kokouksiin. Hänellä ei ole kuitenkaan puhevaltaa. Nuoriso- ja kuntalain
tarkoituksena on saada mahdollisimman laajasti nuorten mielipiteet esille.
Heidän osallistumisensa kaikkien lautakuntien kokouksiin ja puhevalta heitä koskevissa asioissa olisi lain hengen mukaista.

Ehdotus:

Kuntalain ja nuorisolain perusteella on syytä parantaa nuorten kuulemista.
Lautakunta ehdottaa kunnanhallitukselle, että nuorten vaikuttajaryhmän
toimintasääntö hyväksytään.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Liite:

Nuorten vaikuttajaryhmän toimintasääntö (liite nro 1).

Lisätietoja:

Tiina Kuikka, ma. vapaa-aikaohjaaja, 040 1977 293

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
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Viranhaltijapäätökset
Sivltk § 8

Valmistelijat: sivistystoimen viranhaltijat
Viranhaltijat lukevat viranhaltijapäätöksensä.

Ehdotus:

Lautakunta kirjaa asiat tiedokseen.

Päätös:

Todettiin, ettei kirjattavia asioita ole.

Lisätietoja:

Sivistystoimen viranhaltijat

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
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Saapuneet kirjeet
Sivltk § 9

Valmistelijat: sivistystoimen viranhaltijat
Viranhaltijat lukevat saapuneet kirjeet.

Ehdotus:

Lautakunta kirjaa asiat tiedokseen.

Päätös:

Todettiin, ettei kirjattavia asioita ole.

Lisätietoja:

Sivistystoimen viranhaltijat

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

