
ORIVEDEN KAUPUNKI  OTE PÖYTÄKIRJASTA 1

Kaupunginvaltuusto § 65 26.10.2020
Kaupunginhallitus § 267 16.11.2020
Lasten ja nuorten lautakunta § 23 13.04.2021
Kaupunginhallitus § 110 03.05.2021
Kaupunginvaltuusto § 36 31.05.2021

Valtuustoaloite vaaterahan tai työvaatetuksen tarjoamisesta varhaiskasvatuksen
työntekijöille

Kaupunginvaltuusto 26.10.2020 § 65

 Kaupunginvaltuuston esityslistalla olleiden asioiden tultua
käsitellyksi pu heen joh ta ja totesi, että allekirjoittaneet valtuutetut
ovat jättäneet val tuus to aloit teen vaaterahan tai työvaatetuksen
tarjoamisesta varhaiskasvatuksen työn te ki jöil le.

 Aloite kuuluu seuraavasti:

 "Varhaiskasvatuksessa työskennellään monenlaisissa
työtehtävissä ja -olo suh teis sa, joissa henkilöstön on
suojauduttava mm. likaantumiselta, tar tun noil ta, kylmältä ja
auringolta.

 "Ruokaa, kyyneliä, räkää, kuraa jne." Vaatteiden päivittäinen
pesu hy gie nia syis tä kuluttaa vaatteita. Varsinkin näin
korona-aikana sairauksien le viä mi nen on pyrittävä estämään.

 Laadukkaat ulkovaatteet jalkineineen on tarpeen, kun kaikkina
vuo den ai koi na ollaan päivittäin ulkona useita tunteja erilaisissa
sääolosuhteissa. Tä män lisäksi myös sisätiloissa
työskenneltäessä tarvitaan suojaavaa si sä vaa te tus ta.

 Kustannusten tarkastelussa on myös syytä ottaa huomioon sai ra-
us pois sa olot, sillä asianmukaisella vaatetuksella ja
suojautumisella voidaan mah dol li ses ti vähentää
sairauspoissaoloja ja tätä kautta työnantajan kus tan nuk sia.

 Pienipalkkainen henkilöstö on pakotettu työtehtävissään
käyttämään itse hank ki mi aan vaatteita sekä huolehtimaan itse
niiden pesemisestä ja huol los ta.

 Esitämme, että Oriveden kaupunki selvittää mahdollisuudet
vaaterahan tai työ vaa te tuk sen tarjoamisesta varhaiskasvatuksen
työntekijöille.

 Orivedellä 11.10.2020

 Mari Lind
 Reijo Kahelin
 Irma Koskela
 Anne Kahelin
 Miia Saarinen"
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 Puheenjohtaja otti valtuustoaloitteen vastaan ja totesi, että aloite
lä he te tään kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

 - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kaupunginhallitus 16.11.2020 § 267

Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus toimittaa val-
tuus to aloit teen kasvatus- ja opetuspalveluille valmisteltavaksi
siten, että valmistelu toi mi te taan kau pun gin hal li tuk sel le 31.3.2021
mennessä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

 - - - - - - - - - - - - - -

Lasten ja nuorten lautakunta 13.04.2021 § 23

 Varhaiskasvatuksen lastenhoitajille ja perhepäivähoitajille on
maksettu aikaisemmin työvaaterahaa työehtosopimuksen
mukaisesti, mutta se on poistunut työehtosopimuksesta jo useita
vuosia sitten. Käytännössä työvaaterahan maksaminen päättyi
kunnissa siihen, kun se poistettiin työehtosopimuksesta. Tällä
hetkellä työvaaterahaa maksavien kuntien käytännöissä on
eroavaisuuksia: jotkut työnantajat maksavat sen vuosittain
kertakorvauksena, jotkut kuukausittaisena korvauksena.
Esimerkiksi Tehyn kyselyn mukaan sen varhaiskasvatuksessa
työskentelevästä jäsenistöstä n. 8 % saa
työvaaterahakorvauksen.
KVTES:n mukaan työnantaja on velvollinen kustantamaan työ- ja
suojavaatteet työntekijöilleen, mikäli niiden käyttöä vaaditaan
työssä. Koska työnantaja ei vaadi yhtenäistä työasua
varhaiskasvatuksen työntekijöiltä eikä varhaiskasvatuksessa
työskentely edellytä suojavaatteiden käyttöä, ei työnantajan
tarvitse kustantaa työvaatteita eikä niiden pesua.

Varhaiskasvatuksen työntekijät voivat vähentää verotuksessa
palkkatulostaan tulonhankkimisvähennyksenä 750 euroa (TVL 95
§:n 1 momentin 1 kohta). Tulonhankkimisvähennys on kaikille
palkansaajille tulonhankkimismenojen kattamiseksi myönnettävä
kiinteänsuuruinen vähennys. Tulonhankkimisvähennyksen
myöntäminen ei edellytä, että palkansaajalle olisi todellisuudessa
aiheutunut palkkatulon hankkimisesta tai säilyttämisestä
johtuneita menoja. Jos tällaisia menoja on aiheutunut, niitä
voidaan vähentää ansiotuloista vain siltä osin kuin niiden
yhteismäärä ylittää tulonhankkimisvähennyksen määrän (TVL 95
§:n 1 momentin 4 kohta).

Lastenhoitajille ja perhepäivähoitajille maksettu työvaateraha ei
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ole ollut varhaiskasvatuksen työntekijöille tasa-arvoinen, sillä sitä
ei olemaksettu esimerkiksi opettajille. Työvaatteiden hankintaan
ei ole varattu määrärahoja vuoden 2021 budjettiin eikä KVTES
edellytä sen maksamista.

Kasvatus- ja opetusjohtajan päätösehdotus:

Lasten ja nuorten lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että
Oriveden kaupunki ei kustanna varhaiskasvatuksen työntekijöille
työvaatteita eikä maksa työvaaterahaa.

Asian käsittely: Keskustelun kuluessa jäsen Markus Hannila teki
päätösehdotuksesta poikkeavan esityksen, että lasten ja nuorten
lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle,
että Oriveden kaupunki maksaisi varhaiskasvatuksen
henkilökunnalle 100 euron työvaaterahan kerran vuodessa.
Vaaterahamäärärahat varataan ensi vuoden budjettiin. Jäsen Jari
Talasniemi kannatti tehtyä esitystä.

 Jäsen Jyrki Kallio teki myös päätösehdotuksesta poikkeavan
esityksen, että lasten ja nuorten lautakunta esittää
kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että Oriveden
varhaiskasvatuksessa otetaan huomioon työntekijöiden
työvaateraha ja/tai työvaatetus vuoden 2022
talousarviovalmistelussa. Kirsi-Minna Koskela kannatti tätä tehtyä
esitystä.

 Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kaksi kannatettua
poikkeavaa esitystä, äänestetään ensin tehtyjen vastaesitysten
kesken. Äänestystavaksi hyväksyttiin nimenhuutoäänestys.

 Markus Hannilan esitystä kannattivat Jari Talasniemi ja Markus
Hannila. Jyrki Kallion esitystä kannattivat Eliisa Suhonen,
Annamari Aitolahti, Jyrki Kallio, Kirsi-Minna Koskela, Kimmo
Vihusaari ja Ulla Eronen. Puheenjohtaja totesi Jyrki Kallion
esityksen voittaneen äänestyksen äänin 6-2.

 Tämän jälkeen äänestettiin kasvatus- ja opetusjohtajan
päätösehdotuksesta ja Jyrki Kallion esityksestä.

 Kasvatus- ja opetusjohtajan päätösehdotusta kannatti Kimmo
Vihusaari. Jyrki Kallion esitystä kannattivat Eliisa Suhonen,
Annamari Aitolahti, Jyrki Kallio, Kirsi-Minna Koskela, Jari
Talasniemi, Markus Hannila ja Ulla Eronen. Puheenjohtaja julisti
äänestyksen tuloksen ja totesi, että Jyrki Kallion esitys on tullut
hyväksytyksi lasten ja nuorten lautakunnan päätökseksi äänin
7-1.
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Päätös:  Lasten ja nuorten lautakunta esittää
kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että Oriveden
varhaiskasvatuksessa otetaan huomioon työntekijöiden
työvaateraha ja/tai työvaatetus vuoden 2022
talousarviovalmistelussa.

 - - - - - - -

Kaupunginhallitus 03.05.2021 § 110

Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus esittää, että
valtuusto päät tää

1. ettei Ori ve den kaupunki kustanna varhaiskasvatuksen työntekijöille
työ vaat tei ta eikä maksa työvaaterahaa kasvatus- ja opetusjohtajan
esi tyk sen perusteluiden mukaisesti.

2. todeta, että aloite on loppuun käsitelty.

Käsittely: Kuultiin kasvatus- ja opetusjohtaja Mia Mattilan selvitys
asiaan.

 Keskustelun aikana kaupunginhallituksen jäsen Heidi Jakara teki
esi tyk sen valtuustoaloitteen palauttamisesta uudelleen
valmisteltavaksi. Kau pun gin hal li tuk sen jäsen Reijo Kahelin
kannatti Heidi Jakaran asian pa laut ta mis esi tys tä.

 Puheenjohtaja totesi, että koska kaupunginhallituksen jäsen Heidi
Jakara oli tehnyt esityksen asian palauttamisesta uudelleen
valmisteltavaksi ja jo ta Rei jo Kahelin oli kannattanut, asiasta oli
äänestettävä. Puheenjohtajan eh do tuk ses ta äänestystavaksi
hyväksyttiin nimenhuutoäänestys ja ää nes tys jär jes tyk ses tä
seuraavaa:

 "Ne kaupunginhallituksen jäsenet, jotka ovat asian käsittelyn
jatkamisen kan nal la, äänestävät "Jaa"; ne kaupunginhallituksen
jäsenet, jotka ovat asian pa laut ta mi sen kannalla, äänestävät "Ei".

 Äänestyksessä asian käsittelyn jatkamista kannattivat Sini
Kahilaniemi, Jus si Ketola, Matti Koppanen, Anna Manner ja
Touko Sikala. Asian pa laut ta mis ta uudelleen valmisteluun
kannattivat Heidi Jakara, Reijo Ka he lin, Pekka Tuhkanen ja Riitta
Jakara.

 Puheenjohtaja julisti äänestyksen tuloksen (5-4) ja totesi, että
kau pun gin hal li tus jatkaa asian käsittelyä.

 Keskustelun aikana kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Sini
Ka hi la nie mi teki päätösehdotuksesta poikkeavan ehdotuksen,
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että asia kä si tel lään uudelleen keväällä 2022, kun uudet
kunta-alan työ- ja vir ka eh to so pi muk set on hyväksytty. Esitystä ei
kannatettu, joten se raukesi.

 Keskustelun aikana kaupunginhallituksen jäsen Reijo Kahelin teki
pää tös eh do tuk ses ta poikkeavan ehdotuksen, että
kaupunginhallitus hyväksyy asian lasten ja nuorten lautakunnan
päätöksen mukaisena. Esitystä ei kan na tet tu, joten se raukesi.

Päätös: Kaupunginhallitus esittää, että valtuusto päät tää

1. ettei Ori ve den kaupunki kustanna varhaiskasvatuksen työntekijöille
työ vaat tei ta eikä maksa työvaaterahaa kasvatus- ja opetusjohtajan
esi tyk sen perusteluiden mukaisesti.

2. todeta, että aloite on loppuun käsitelty.

 Merkittiin, että kasvatus- ja opetusjohtaja Mia Mattila oli
asiantuntijana pai kal la asian käsittelyn aikana.

 - - - - - - - - - - - - - -

Kaupunginvaltuusto 31.05.2021 § 36

 Keskustelun aikana varavaltuutettu Markus Hannila teki kau pun-
gin hal li tuk sen pää tös eh do tuk ses ta poikkeavan ehdotuksen, että
asiassa päätetään las ten ja nuorten lautakunnan päätöksen
mukaisesti, eli että Oriveden var hais kas va tuk ses sa otetaan
huomioon työntekijöiden työvaateraha ja/tai työ vaa te tus vuoden
2022 talousarviovalmistelussa.

 Valtuutetut Irma Koskela ja Eliisa Suhonen kannattivat tehtyä
pää tös eh do tuk ses ta poikkeavaa eh do tus ta.

 Koska oli tehty kaupunginhallituksen ehdotuksesta poikkeava
kannatettu eh do tus, asiasta oli äänestettävä. Puheenjohtajan
ehdotuksesta ää nes tys ta vak si hyväksyttiin nimenhuutoäänestys
ja äänestysjärjestyksestä seu raa vaa:

 "Ne valtuutetut, jotka ovat kaupunginhallituksen ehdotuksen
kannalla, ää nes tä vät JAA; ne valtuutetut, jotka ovat Markus
Hannilan ehdotuksen kan nal la, ää nes tä vät EI."

 Äänestyksessä annettiin 17 JAA-ääntä, 14 EI-ääntä, yhteensä 31
ääntä. Ää nes tys luet te lo on pöytäkirjan liitteenä.

Päätös: Puheenjohtaja julisti äänestyksen tuloksen ja totesi, että
kau pun gin hal li tuk sen ehdotus on tullut hyväksytyksi valtuuston
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päätökseksi.

 Merkittiin, että valtuutettu Mari Lind poistui esteellisenä (pal ve lus-
suh de jää vi) kokouksesta ennen asian käsittelyn alkamista ja
ilmoitti olevansa es ty nyt osallistumaan kokouksen loppuosaan.
Kokoukseen kutsuttiin va sem mis ton valtuustoryhmän I
varavaltuutettu Markus Hannila.

 Merkittiin, että valtuutettu Sini Kahilaniemi poistui kokouksesta
tämän asian käsittelyn aikana kello 21.15. Kokoukseen kutsuttiin
kokoomuksen II va ra val tuu tet tu Henry Ingraeus, joka saapui
kokoukseen tämän asian ai ka na kello 21.19.

 Merkittiin, että kasvatus- ja opetusjohtaja Mia Mattila oli
asiantuntijana pai kal la asian käsittelyn aikana.

 - - - - - - - - - - - - - - - - -

Orivedellä 16.6.2021


