
MALAX KOMMUN
MAALAHDEN KUNTA

MK/354/00.05.00/2019

ALOITE, aloite tuen hakemisesta koululaisille tarjottavia hedelmiä ja kasviksia 
varten

Kunnanvaltuusto   44 19 06 2019 
Sivistyslautakunta 123 19 11 2019
Kunnanhallitus 236 09 12 2019

Kv 44 § Valtuutettu  Christer  Bogren  ja  muut  jättivät  aloitteen,  jossa  toivotaan,  että
kunta  tarjoaisi  enemmän  hedelmiä  ja  kasviksia  perusopetuksessa  oleville
oppilaille  ja  että  kunta  hakisi  EU-tukea  tämän  osittaiseksi  rahoittamiseksi.
Aloitteessa  todetaan,  että  maa-  ja  metsätalousministeriön  hallinnoimaa  EU-
tukea ei käytetä tällä hetkellä kokonaan. 

Hallintosäännön 113. §:ssä säädetään valtuutettujen oikeudesta tehdä aloitteita.
Kokouskutsussa  mainittujen  asioiden käsittelyn  jälkeen valtuustoryhmällä  ja
valtuutetulla on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kunnan toimintaa ja hallintoa
koskevissa asioissa. 

Kunnanvaltuusto  otti  valtuutettu  Christer  Bogrenin  ja  muiden
allekirjoittaneiden  aloitteen  vastaan  ja  siirsi  sen  kunnanhallitukselle
valmisteltavaksi.
_________

Siv.ltk. 123 § Koulun  keittiöissä  on  keskusteltu  mahdollisuudesta  hakea  EU-tukea,  mutta
tässä vaiheessa on todettu,  että  hakemusten  täyttäminen vie  paljon aikaa,  ja
tukea vaikutetaan jakavan vähän. Keittiöillä on kuitenkin kyllä tarkoitus yrittää
jättää hakemuksia tulevaisuudessa.

Liitteet:
- aloite  tuen  hakemisesta  koululaisille  tarjottavia  hedelmiä  ja  kasviksia

varten
- kysely tuen hakemisesta.

Sivistysjohtaja Agneta Martinin ehdotus:
Sivistyslautakunta antaa mahdolliset kommenttinsa asiaan.

Yläkoulun keittiö on nyt jättänyt hakemuksen Petolahdessa sijaitsevia yksiköitä
varten.

Päätös:
Sivistyslautakunta pitää asiaa hyvänä ja ehdottaa kunnanhallitukselle, että 
kaikki koulut jättävät tukihakemuksen.
___________

Kh 236 § Hallintojohtaja Markus Norrback:
etunimi.sukunimi(at)malax.fi, puh. 06 347 7111
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Euroopan  unionin  koulujakelujärjestelmää  eli  koulumaito-  ja
kouluhedelmätukea sovelletaan myös Suomessa. Järjestelmän tarkoituksena on
edistää  terveellisiä  ruokailutottumuksia.  Tuki  maksetaan  kokonaisuudessaan
Euroopan  unionin  varoista.  Kouluhedelmätukea  annetaan  tuotteille,  joita  ei
suoraan  käytetä  ruoanlaittoon  vaan  joita  tarjotaan  normaalin  ruoanlaiton
lisäksi. Kouluhedelmätukea haetaan jälkikäteen, ja sitä voidaan hakea samaan
aikaan kuin koulumaitotukea, koska ne kuuluvat samaan tukiohjelmaan. 

Ruokavirasto on laatinut kouluhedelmätuen hakuoppaan. 

Liitteet:
- aloite tuen hakemisesta koululaisille tarjottavia hedelmiä ja kasviksia varten
- kysely tuen hakemisesta
- tuen hakuopas.

Kunnanjohtaja Malmstenin ehdotus:
Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunta tarkastelee normaalien
talousarviovarojen puitteissa aktiivisemmin mahdollisuuksia tarjota enemmän
hedelmiä  ja  kasviksia  kouluissa  ja  että  tukea  haetaan,  minkä  jälkeen  tämä
toteutetaan. 

Lisäksi kunnanhallitus ehdottaa, että kunnanvaltuusto toteaa aloitteen loppuun
käsitellyksi edellä olevan valmistelun mukaisesti.

Päätös:
Hyväksyttiin.
_________

Kv 6 § Liite.

Päätös:
Valtuutettu  Christer  Bogren  ehdotti,  että  aloite  jätetään  pöydälle,  jotta
kansallisella  tasolla  voitaisiin  yrittää  vaikuttaa  ja  selvittää,  miten  tuen
hakemista voidaan sujuvoittaa, ja että aloite käsitellään loppuun sen jälkeen.
Ehdotusta kannatti Tove Donner. 

Keskustelun  päätyttyä  äänestettiin  pöydällepanoehdotuksesta.  Äänestyksen
päätyttyä  voitiin todeta,  että pöydällepanoehdotus sai  kuusi ääntä ja ehdotus
asian käsittelyn jatkamisesta sai 21 ääntä. Äänestystulos on liitteenä kv 6 §.

Muita  ehdotuksia  ei  tullut,  joten  puheenjohtaja  totesi,  että  kunnanvaltuusto
päättää kunnanhallituksen ehdotuksen mukaisesti.  
_________


