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§ 77
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Valmistelija / lisätiedot:
Olli Lipponen
olli.lipponen@rautalampi.fi
sivistysjohtaja
Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnäolevat sekä kokouksen laillisuuden ja
päätösvaltaisuuden (Rautalammin kunnan hallintosääntö 132 §). Kuntalain 103 §:n
nojalla kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.
Kokous on laillinen, kun se on kutsuttu koolle KunL:n 103 §:n ja hallintosäännön 124-
125 §:ien mukaisesti. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika, paikka ja
käsiteltävät asiat. Esityslista lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivat erityiset
syyt ole esteenä. Kokouskutsu lähetetään vähintään neljä päivää ennen kokousta tai
toimielimen päättämällä tavalla. Esityslistat julkaistaan kunnan verkkosivulla
(Rautalammin kunnan hallintosääntö § 126 §).
Ehdotus
Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Rautalammin kunta
Sivistyslautakunta

Pöytäkirja
27.11.2019

8/2019

5 (26)

§ 78
Pöytäkirjantarkastajien valinta
Valmistelija / lisätiedot:
Olli Lipponen
olli.lipponen@rautalampi.fi
sivistysjohtaja
Rautalammin kunnan hallintosäännön 144 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan
toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirjan sisällöstä ja sen pitämisestä vastaa
puheenjohtaja.
Ehdotus
Pöytäkirjan tarkastaa voimassa olevan käytännön mukaisesti kaksi kokouksessa
paikalla ollutta toimielimen jäsentä tai varajäsentä. Toimielin valitsee tämän
kokouksen pöytäkirjantarkastajat, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina.
Päätös
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Saara Matilainen ja Senja Hallivuori
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§ 79
Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Valmistelija / lisätiedot:
Olli Lipponen
olli.lipponen@rautalampi.fi
sivistysjohtaja
Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, ellei toimielin toisin päätä
(Rautalammin kunnan hallintosääntö § 134). Hallintosäännön §:n 135 mukaan
toimielin voi esittelijän ehdotuksesta tai jäsenen ehdotuksesta, jota on kannatettu,
ottaa enemmistöpäätöksellä käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.
Jos esittelijän ehdotus on asian palauttaminen valmisteltavaksi, toimielin voi ratkaista
asian päätöksellään vain perustellusta syystä.
Ehdotus
Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös
Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
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§ 80
Ilmoitusasiat
Valmistelija / lisätiedot:
Terttu Salo, Tiina Puranen, Olli Lipponen
terttu.salo@rautalampi.fi, tiina.puranen@rautalampi.fi, olli.lipponen@rautalampi.fi
Matti Lohen koulun rehtori, varhaiskasvatusjohtaja, sivistysjohtaja
Sivistyslautakunnan tietoon esitellään seuraavat asiat:
Lokakuussa 2019 kotihoidontuen kuntalisää myönnettiin 3 perheelle.
Tuen piiriin kuului 6 lasta. Lokakuun kuntalisän menot olivat
450,00€.

Marraskuussa 2019 kotihoidontuen kuntalisää myönnettiin 3 perheelle.
Tuen piiriin kuului 6 lasta. Marraskuun kuntalisän menot olivat
450,00€.

Ekokompassihanke
Sivistysosaston kestävän kehityksen ja ympäristötietoisuuden hanke Ekokompassi
alkoi keväällä 2019 alkukaeroituksella. Syksyn 2019 aikana olemme luoneet
hankkeelle osasto- ja yksikkökohtaiset tavoitteet ja luoneet toimintasuunnitelman.
Hankkeeseen liittyen olemme olleet velvollisia selvittämään mm. käytettävät
kemikaalit, jätteiden käsittely ja lajittelusuunnitelmat. toimintoja koskeva
ympäristölainsäädäntö sekä suunnitelmat kestävän kehityksen ja ekologisuuden
lisäämiseksi osana toimintoja. Hankkeeseen liittyen sivistysosastolle suoritetaan
harjoitusauditointi 21.2.2020 ja varsinainen auditoinit myöhemmin keväällä.
Hyväksytty auditointi antaa meille oikeuden Ekokompassi logon käyttöön mm. osana
kunnan ja osaston markkinointia.

Voimaantulon aikataulu (A1-kieli= ENA)
Muutokset tulevat voimaan 1. päivänä tammikuuta 2020, josta lähtien tehtävään
myönnetään opetuksen järjestäjille valtionosuusrahoitus.
Voimaantuloon liittyy siirtymäsäännös, jolla pyritään turvaamaan, että kaikki säännöksen
soveltamisen piirissä olevat oppilaat saisivat yhteensä vähintään tuntijakoasetuksen 6 §:n
mukaisen vähimmäistuntimäärän A1-kielen opetusta. Siirtymäsäännöstä sovelletaan
kevätlukukautena 2020 ja lukuvuonna 2020–2021.
A1-kielen opetus alkaa 1. vuosiluokalla 0,5 vuosiviikkotunnin lisäämisellä kevätlukukautena
2020, ja jatkuu 2. vuosiluokalla 1,5 vuosiviikkotunnilla lukuvuonna 2020– 2021.
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Siirtymäkauden päätyttyä opetuksen järjestäjällä jää esitetyn 6 §:n puitteissa harkintavalta
päättää vuosiviikkotuntien kohdentamisesta vuosiluokille 1–2 kuitenkin siten, että A1-kielen
opetus alkaa aina viimeistään 1. vuosiluokan kevätlukukaudella vähintään 0.5
vuosiviikkotunnilla
Ehdotus Matti Lohen koulun ja Kerkonjoen koulun A1-kielen opettamisesta alkaen
vuosiluokalta 1.:
1. Vuosiluokalla A1-kieltä (englanti) opetetaan Matti Lohen koulussa ja Kerkonjoen
koulussa 0.6 vvt ja 2. vuosiluokalla 2 vvt .A1-kieli alkaisi Matti Lohen koulussa 3.
jaksosta, kuljetusoppilaille järjestetään maksutonta ohjattua toimintaa IP-kerhossa
kyytejä odoteltaessa. Kerkonjoen koulussa A1-kielen opetus aloitetaan
kevätlukukaudella. Kyyditystä odottaville järjestetään maksutonta ohjattua toimintaa
IP-kerhossa. 2.vuosiluokalla 2 vvt A1 kielen-opetus järjestetään lukujärjestysteknisesti
siten, että otetaan huomioon pienten oppilaiden jaksaminen koulupäivän rakenteessa.
Ehdotus
Esittelijä: Olli Lipponen, sivistysjohtaja
Sivistyslautakunta päättää merkitä ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi.
Päätös
Lautakunta merkitsee asiat tietoon saatetuksi
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§ 81
Liikuntapaikkojen käyttö- ja pääsymaksujen tarkastus
RauDno-2019-692
Valmistelija / lisätiedot:
Olli Lipponen, Inna Kääriäinen
olli.lipponen@rautalampi.fi, inna.kaariainen@rautalampi.fi
sivistysjohtaja, vapaa-aikasihteeri
Liitteet

1 Talousarvio kuntosalien laskennallinen tuotto pääsylippujen hinnan nostoilla.docx
2 Talousarvio uimahalli laskennallinen tuotto pääsylippujen hinnan nostoilla.docx
Osana Rautalammin kunnan talouden tasapainotusohjelmaa liikuntapaikkojen käyttö-
ja pääsymaksut on otettu tarkastelun alle. Tavoitteena hintojen tarkistuksessa on
saada lisätuloja kattamaan liikuntapaikkojen ylläpidon kustannuksia. Samalla
pyrimme kuitenkin huomioimaan, että liikuntapaikkojen käyttö ei esty kustannussyistä
erityisryhmiltä, kuten lapsilta, työttömiltä ja eläkeläisiltä.
Liitteenä vapaa-aikasihteerin laatimat talukot maksujen korotusten vaikutuksista.

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)
- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
Ehdotus
Esittelijä: Olli Lipponen, sivistysjohtaja
Sivistyslautakunta päättää maksujen korotusten periaatteista ja jättää asian vapaa-
aikasihteerin ja sivistysjohtajan edelleen valmisteltavaksi. Liikuntapaikkamaksujen
muutoksista päätetään joulukuun sivistyslautakunnan kokoukseessa.
Päätös
Sivistyslautakunta päättää maksujen korotusten periaatteesta seuraavaa:
1. Uimahallin osalta maltillinen 10% korotus hintoihin
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2. Kuntosalin osallta maltillinen 10% korotus hintoihin. Lisäksi tulee selvittää
mahdollisuutta parempaan kulunvalvontaan kuntosalin todellisten käyttäjien
selvittämiseksi. Sivistyslautakunta pyytää selvittämään mahdollisuutta
kuntosalin vuosikortin maksun jakamisesta useampaan erään korotuksen
jälkeen.
Sivistyslautakunta jättää asian edelleen valmisteltavaksi ja päätettäväksi joulukuun
kokouksessa.
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§ 82
Oppilaskuljetusten kilpailutus ja hallinnointi
RauDno-2019-721
Valmistelija / lisätiedot:
Olli Lipponen
olli.lipponen@rautalampi.fi
sivistysjohtaja
Liitteet

1 Tarjous_Rautalampi_2020.docx
Rautalammin kunnan oppilaskuljetusten kuljetussopimukset ovat päättymässä
31.5.2019. Kuntien omistama hankintayhtiö Sansia on ollut kuntaan yhteydessä
tarjonnut kahdenlaista vaihtoehtoa oppilaskuljetusten kilpailutuksesta ja
järjestämisestä.

Vaihtoehto 1.
Perinteinen malli, jossa Sansia hoitaa kilpailutuksen kunnan puolesta ja auttaa
kuljetussopimusten laatimisessa. Kunta hoitaa palvelun ostamisen kilpailutuksen
perusteella ja hallinnoi laskutusta ja kuljetusten operointia itse.

Vaihtoehto 2.
Kunta ostaa kuljetusten hallinnointipalvelun Sansialta, jolloin Sansia hoitaa kuljetusten
kilpailutuksen, hallinnoinnin ja kuljetusten operoinnin. Tässä mallissa kunta maksaa
sopimusten mukaisista kuljetuspalveluista liikennöitsijöille ja Sansialla kuljetusten
hallinnasta ja operoinnista. Tässä mallissa kuljetusten operointi on keskitetty
Sansialle. Tämä mahdollistaa mm. kuljetusten yhdistämisen, reittien optimoinnin ja
päätösten mukaisten kuljetusten reaaliaikaisen seurannan. Kustannukset operoinnille
ovat 0,365 € / matka / oppilas. Tämä tarkoittaisi vuositasolla noin 15 000 €
kustannusta. Mahdollisia kustannussästöjä tässä mallissa syntyisi siitä, kun laskutus
perustuu toteutuneisiin matkoihin. Lähialueen kunnista osa on siirtynyt Sansian
operointipalvelujen piiriin tämän vuoden aikana. Sansia tavoittelee maakunnallista
palvelua, jossa kuljetusliikkeillä on alueellisesti järjestettävävään useamman kunnan
kuljetuspalvelut. Tämä tehostaisi kaluston käyttöä ja vaikuttaisi kustannuksiin kuntien
kannalta myönteisesti.
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Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)
- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
Ehdotus
Esittelijä: Olli Lipponen, sivistysjohtaja
Sivistyslautakunta päättää edetä koulukuljetusten kilpailutuksen ja järjestämisen
osalta 1. vaihtoehdon mukaisesti. Tässä mallissa Sansia auttaa kilpailutuksen
järjestämisessä ja sopimusten laadinnassa, mutta kunta vastaa palvelun ostamisen ja
kuljetusten operoinnin itse.
Päätös
Hyväksytään esityksen mukaisesti.
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§ 83
Perusopetuksen opetussuunnitelman päivitys - arviointi
RauDno-2019-723
Valmistelija / lisätiedot:
Terttu Salo, Juho Pahajoki
terttu.salo@rautalampi.fi, juho.pahajoki@rautalampi.fi
Matti Lohen koulun rehtori, Kerkonjoen koulun rehtori
Liitteet

1 OPS perusopetus 2016.docx
Rautalammin kunnan perusopetuksen opetussuunnitelmaan on tarkennettu
arviointikäytänteitä. Päivitykset sivuilla 41 ja 42.

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)
- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
Ehdotus
Esittelijä: Olli Lipponen, sivistysjohtaja
Sivistyslautakunta päättää hyväksyä perusopetuksen opetussuunnitelman päivityksen
arvioinnin osalta.
Päätös
Hyväksytään esityksen mukaisesti.
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Sivistyslautakunta, § 62,09.09.2019
Kunnanhallitus, § 207,23.09.2019
Kunnanhallitus, § 220,07.10.2019
Kunnanhallitus, § 259,04.11.2019
Kunnanvaltuusto, § 84,18.11.2019
Sivistyslautakunta, § 84, 27.11.2019
§ 84
Ehkäisevän päihdetyön järjestäminen Rautalammin kunnassa
RauDno-2019-537
Sivistyslautakunta, 09.09.2019, § 62
Valmistelijat / lisätiedot:
Olli Lipponen
olli.lipponen@rautalampi.fi
sivistysjohtaja
Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä (523/2015) velvoittaa kuntia huolehtimaan
ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä. Laki velvoittaa kuntia nimeämään
ehkäisevästä päihdetyöstä vastaavan toimielimen, jolla on riittävästi päätäntävaltaa,
vastaamaan ehkäisevän päihdetyön suunnittelusta, resurssoininsta, toteutuksesta ja
arvioinnista. Sosiaali ja terveysministeriön ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelma
linjaa, että hyvänä toimintatapana on pidetty myös yhdyshenkilön tai koordinaattorin
nimeämistä, jonka tehtävänä on koordinoida ehkäisevän päihdetyön
verkostotyöskentelyä kunnan sisällä ja myös alueellisesti. Varsinaisesta ehkäisevän
päihdeytön kenttätyöstä kunnan sisällä vastaa usein moniammatillinen tiimi, jonka
ehkäisevästä päihdetyöstä vastaava toimielin nimittää. Tiimissä tulee olla kattava
edustus, jotta esimerkiksi eri ikäryhmä tulevat huomioitua ehkäisevää päihdetyötä
tehtäessä.

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)
- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
Ehdotus
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Esittelijä: Olli Lipponen, sivistysjohtaja
Sivistyslautakunta ehdottaa, että kunnanhallitus nimittää kunnan johtoryhmän
ehkäisevää päihdetyötä valvovaksi toimielimeksi Rautalammin kunnassa. Lisäksi
sivistyslautakunta ehdottaa, että kunnanhallitus valtuuttaa kunnan johtoryhmän
nimittämään moniammatillisen tiimin vastaamaan ehkäisevän päihdetyön
järjestämisestä ja toteutumisesta Rautalammilla. Tiimissä tulee olla kattava edustus
eri toimialoilta, jotta ehkäisevän päihdetyön toteuttaminen eri ikäisten kuntalaisten
kohdalla on mahdollista. Tämä moniammatillinen tiimi voi halutessaan kutsua lisää
jäseniä, mikäli kokee sen tarpeelliseksi.

Ehkäisevän päihdetyön -koordinaattoriksi kunnanhallitus nimittää etsivä
nuorisotyöntekijän. Ehkäisevän päihdetyön koordinointi lisätään etsivä
nuorisotyöntekijän tehtävänkuvaan ja tehtäväkohtaista palkkaan lisätään 50€
kuukausittainen lisä ehkäisevän päihdetyön koordinoinnista. Ehkäisevän päihdetyön
koordinaattorin vastuulla on koordinoida koko kunnan asukkaiden – vauvasta vaariin
– ehkäisevää päihdetyötä.
Päätös
Hyväksytään esityksen mukaisesti

Kunnanhallitus, 23.09.2019, § 207
Valmistelijat / lisätiedot:
Olli Lipponen
olli.lipponen@rautalampi.fi
sivistysjohtaja
Laki velvoittaa kuntia huolehtimaan ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä. Laki
velvoittaa nimeämään ehkäisevästä päihdetyöstä vastaavan toimielimen.
Sosiaali- ja terveysministeriön ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelma linjaa, että
hyvänä toimintatapana on pidetty myös yhdyshenkilön tai koordinaattorin
nimeämistä, jonka tehtävänä on koordinoida ehkäisevän päihdetyön
verkostotyöskentelyä kunnan sisällä ja myös alueellisesti.
Varsinaisesta ehkäisevän päihdetyön kentästä kunnan sisällä vastaa usein
moniammatillinen tiimi, jonka ehkäisevästä päihdetyöstä vastaava toimielin nimittää.
Tiimissä tulee olla kattava edustus, jotta esimerkiksi eri ikäryhmät tulevat huomioitua
ehkäisevää päihdetyötä tehtäessä.
Ehdotus
Esittelijä: Olli Lipponen, sivistysjohtaja
Kunnanhallitus nimíttää Rautalammin kunnan johtoryhmän ehkäisevää päihdetyötä
valvovaksi toimielimeksi.
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Lisäksi kunnanhallitus valtuuttaa kunnan johtoryhmän nimittämään moniammatillisen
tiimin vastaamaan ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä ja toteutumisesta
Rautalammilla. Tiimissä tulee olla kattava edustus eri toimialoilta, jotta ehkäisevän
päihdetyön toteuttaminen eri ikäisten kuntalaisten kohdalla on mahdollista.
Moniammatillinen tiimi voi halutessaan kutsua lisää jäseniä.
Ehkäisevän päihdetyön koordinaattoriksi nimitetään etsivä nuorisotyöntekijä.
Ehkäisevän päihdetyön koordinointi lisätään etsivän nuorisotyöntekijän
tehtävänkuvaan ja tehtäväkohtaiseen palkkaan lisätään 50 euron kuukausittainen lisä
ehkäisevän päihdetyön koordinoinnista. Ehkäisevän päihdetyön koordinaattorin
vastuulla on koordinoida koko kunnan asukkaiden ehkäisevää päihdetyötä.
Päätös
Kunnanhallitus päätti siirtää asian käsittely seuraavaan kokoukseen.

Kunnanhallitus, 07.10.2019, § 220
Valmistelijat / lisätiedot:
Olli Lipponen
olli.lipponen@rautalampi.fi
sivistysjohtaja
Liitteet

1 Ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilön työnkuva
Laki velvoittaa kuntia huolehtimaan ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä. Laki
velvoittaa nimeämään ehkäisevästä päihdetyöstä vastaavan toimielimen.
Sosiaali- ja terveysministeriön ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelma linjaa, että
hyvänä toimintatapana on pidetty myös yhdyshenkilön tai koordinaattorin
nimeämistä, jonka tehtävänä on koordinoida ehkäisevän päihdetyön
verkostotyöskentelyä kunnan sisällä ja myös alueellisesti.
Varsinaisesta ehkäisevän päihdetyön kentästä kunnan sisällä vastaa usein
moniammatillinen tiimi, jonka ehkäisevästä päihdetyöstä vastaava toimielin nimittää.
Tiimissä tulee olla kattava edustus, jotta esimerkiksi eri ikäryhmät tulevat huomioitua
ehkäisevää päihdetyötä tehtäessä.
Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
Sivistyslautakunta ehdottaa, että kunnanhallitus nimittää kunnan johtoryhmän
ehkäisevää päihdetyötä valvovaksi toimielimeksi Rautalammin kunnassa. Lisäksi
sivistyslautakunta ehdottaa, että kunnanhallitus valtuuttaa kunnan johtoryhmän
nimittämään moniammatillisen tiimin vastaamaan ehkäisevän päihdetyön
järjestämisestä ja toteutumisesta Rautalammilla. Tiimissä tulee olla kattava edustus
eri toimialoilta, jotta ehkäisevän päihdetyön toteuttaminen eri ikäisten kuntalaisten
kohdalla on mahdollista. Tämä moniammatillinen tiimi voi halutessaan kutsua lisää
jäseniä, mikäli kokee sen tarpeelliseksi.
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Ehkäisevän päihdetyön -yhdyshenkilöksi kunnanhallitus nimittää etsivä
nuorisotyöntekijän. Ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilönä toimiminen lisätään etsivä
nuorisotyöntekijän tehtävänkuvaan ja tehtäväkohtaiseen palkkaan lisätään 50 €
kuukausittainen lisä tehtävän vaativuuden noustessa uuden vastuun myötä.
Ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilön tehtävänkuvasta on sovittu etsivän
nuorisotyöntekijän ja hänen lähiesimiehensä kanssa.
Päätös
Hannu Korhonen esitti, että asia jätetään pöydälle. Kari Laitinen ja Tiina Puranen
kannattivat esitystä. Kunnanhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Raija Haukka jääväsi itsensä ja hän poistui kokoushuoneesta tämän pykälän käsittelyn
ajaksi.

Kunnanhallitus, 04.11.2019, § 259
Valmistelijat / lisätiedot:
Olli Lipponen
olli.lipponen@rautalampi.fi
sivistysjohtaja
Liitteet

1 Ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilön työnkuva
Laki velvoittaa kuntia huolehtimaan ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä. Laki
velvoittaa nimeämään ehkäisevästä päihdetyöstä vastaavan toimielimen.
Sosiaali- ja terveysministeriön ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelma linjaa, että
hyvänä toimintatapana on pidetty myös yhdyshenkilön tai koordinaattorin
nimeämistä, jonka tehtävänä on koordinoida ehkäisevän päihdetyön
verkostotyöskentelyä kunnan sisällä ja myös alueellisesti.
Varsinaisesta ehkäisevän päihdetyön kentästä kunnan sisällä vastaa usein
moniammatillinen tiimi, jonka ehkäisevästä päihdetyöstä vastaava toimielin nimittää.
Tiimissä tulee olla kattava edustus, jotta esimerkiksi eri ikäryhmät tulevat huomioitua
ehkäisevää päihdetyötä tehtäessä.
Ehdotus
Esittelijä: Olli Lipponen, sivistysjohtaja
Kunnanhallitus nimittää ehkäisevää päihdetyötä valvovan toimielimen Rautalammin
kuntaan. Lisäksi kunnanhallitus valtuuttaa toimielimen nimittämään
moniammatillisen tiimin vastaamaan ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä ja
toteutumisesta Rautalammilla. Ehkäisevää päihdetyötä valvovan toimielimen tulee
varmistaa, että moniammatillisessa tiimissä on kattava edustus eri toimialoilta, jotta
ehkäisevän päihdetyön toteuttaminen eri ikäisten kuntalaisten kohdalla toteutuu.
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Ehkäisevän päihdetyön -yhdyshenkilöksi kunnanhallitus nimittää etsivän
nuorisotyöntekijän. Ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilönä toimiminen lisätään etsivä
nuorisotyöntekijän tehtävänkuvaan ja tehtäväkohtaiseen palkkaan lisätään 50 €:
n kuukausittainen lisä tehtävän vaativuuden noustessa uuden vastuun myötä.
Ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilön tehtävänkuvasta on sovittu etsivän
nuorisotyöntekijän ja hänen lähiesimiehensä kanssa.
Päätös
Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että se nimeää ehkäisevästä päihdetyöstä
valvovaksi toimielimeksi sivistyslautakunnan. Lautakunnan tehtävänä on nimetä
moniammatillinen tiimi vastaamaan ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä ja
toteuttamisesta Rautalammilla.
Raija Haukka jääväsi itsensä ja hän poistui kokoushuoneesta tämän pykälän käsittelyn
ajaksi.

Kunnanvaltuusto, 18.11.2019, § 84
Valmistelijat / lisätiedot:
Olli Lipponen
olli.lipponen@rautalampi.fi
sivistysjohtaja
Laki velvoittaa kuntia huolehtimaan ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä. Laki
velvoittaa nimeämään ehkäisevästä päihdetyöstä vastaavan toimielimen.
Sosiaali- ja terveysministeriön ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelma linjaa, että
hyvänä toimintatapana on pidetty myös yhdyshenkilön tai koordinaattorin
nimeämistä, jonka tehtävänä on koordinoida ehkäisevän päihdetyön
verkostotyöskentelyä kunnan sisällä ja myös alueellisesti.
Varsinaisesta ehkäisevän päihdetyön kentästä kunnan sisällä vastaa usein
moniammatillinen tiimi, jonka ehkäisevästä päihdetyöstä vastaava toimielin nimittää.
Tiimissä tulee olla kattava edustus, jotta esimerkiksi eri ikäryhmät tulevat huomioitua
ehkäisevää päihdetyötä tehtäessä.
Ehdotus
Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että se nimeää ehkäisevästä päihdetyöstä
valvovaksi toimielimeksi sivistyslautakunnan. Lautakunnan tehtävänä on nimetä
moniammatillinen tiimi vastaamaan ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä ja
toteuttamisesta Rautalammilla.
Päätös
Lisäksi puheenjohtaja esitti, että päätöstä tarkennetaan lauseella: sivistyslautakunta
nimeää ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilön.
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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Sivistyslautakunta, 27.11.2019, § 84
Valmistelija / lisätiedot:
Olli Lipponen
olli.lipponen@rautalampi.fi
sivistysjohtaja
Liitteet

1 Ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilön työnkuva
Kunnanvaltuusto on päättänyt nimetä sivistyslautakunnan ehkäisevää päihdeytötä
valvovaksi toimielimeksi. Lisäksi kunnanvaltuusto on määrännyt
sivistyslautakunnan nimeämään ehkäisevän päihdetyön järjestämistä ja toteuttamista
vastaavan monialaisen tiimin. Tiimissä tulee olla kattava edustus eri toimialaoilta, jotta
Rautalammin kunnan asukkaiden eri ikä- ja väestöryhmät tulevat huomioitua
ehkäisevää päihdetyötä tehtäessä.
Kunnanvaltuuston päätöksellä sivistyslautakunta nimeää myös ehkäisevän päihdetyön
yhdyshenkilön.

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)
- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
Ehdotus
Esittelijä: Olli Lipponen, sivistysjohtaja

Sivistyslautakunta päättää, että ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilöksi nimetään
Rautalammin kunnan etsivä nuorisotyöntekijä. Hänen tehtäväkohtaiseen palkaansa
lisätään 50€ suuruinen kuukausittain maksettava lisä tehtävän hoitamisesta. Tarkempi
tehtävänkuva on neuvoteltu etsivä nuorisotyöntekijän itsensä, hänen lähiesimiehensä
sekä sivistysjohtajan kesken. Työaikaa tehtävän hoitamiseen varataan 1-2 tuntia
viikossa.
Päätös
Hyväksytään esityksen mukaisesti.

Rautalammin kunta
Sivistyslautakunta

Pöytäkirja
27.11.2019

8/2019

20 (26)

Ehkäisevän päihdetyön monialaisen tiimin kokoonpanosta päätetään joulukuun
kokouksessa.

Rautalammin kunta
Sivistyslautakunta

Pöytäkirja
27.11.2019

8/2019

21 (26)

§ 85
Koulujen työ- ja vapaapäivät lukuvuodelle 2020-2021
RauDno-2019-729
Valmistelija / lisätiedot:
Olli Lipponen
olli.lipponen@rautalampi.fi
sivistysjohtaja
Liitteet

1 Työpäivät 2020-21 esitys.pdf
Rautalammin kunnan hallintosäännön mukaan sivistyslautakunta päättää koulujen
työ- ja vapaapäivistä. Päätettävänä on perusopetuksen, lukion ja esiopetuksen työ- ja
vapaapäivät lukuvuodelle 2020-2021.
Rautalammin kunnan koulujen työ- ja vapaapäivien valmistelussa tulee huomioida
lainsäädännön ohella yhteistyötahojen ja verkostojen, kuten naapurikuntien koulujen
työ- ja vapaapäivät sekä laajemmin myös Pohjois-Savon koulujen työ- ja vapaapäivät.
Samanaikaisopetus naapurikuntien lukioiden kanssa vaatii sen, että aikataulut kuntien
välillä ovat synkronissa.

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)
- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
Ehdotus
Esittelijä: Olli Lipponen, sivistysjohtaja
Sivistyslautakunta päättää hyväksyä lukuvuoden 2020-2021 koulujen ja esikoulun työ-
ja vapaapäivät esityksen mukaisesti.
Päätös
Sivistyslautakunta päättää hyväksyä lukuvuoden 2020-2021 koulujen ja esikoulun työ-
ja vapaapäivät esityksen mukaisesti.
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§ 86
Muut asiat
Sivistyslautakunta ottaa käsiteltäväkseen jäsenten muut mahdollisesti esille ottamat
asiat.
Päätös
Ei muita asioita
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Sivistyslautakunta, § 75,16.10.2019
Sivistyslautakunta, § 87, 27.11.2019
§ 87
LISÄPYKÄLÄ: Vapaa-aikatoimen ja kulttuuritoimen avustusuudistus
RauDno-2019-620
Sivistyslautakunta, 16.10.2019, § 75
Valmistelijat / lisätiedot:
Olli Lipponen
olli.lipponen@rautalampi.fi
sivistysjohtaja
Vapaa-aikatoimen ja kulttuuritoimen kohdeavustusten haku- ja myöntämisperusteita
ollaan uudistamassa. Vapaa-aikasihteeri ja kulttuurikoordinaattori tulevat kertomaan
lautakunnalle uudistuksen lähtökohdista ja sitä seuraavista muutoksista haku- ja
myöntämisprosessiin.

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)
- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
Ehdotus
Esittelijä: Olli Lipponen, sivistysjohtaja
Sivistyslautakunta on keskustellut avustusuudistuksesta vapaa-aikasihteerin ja
kulttuurikoordinaattorin kanssa. Avustusuudistus tulee lautakunnan päätettäväksi
joulukuun 2019 kokouksessa.
Päätös
Sivistyslautakunta on keskustellut avustusuudistuksesta kulttuurikoordinaattorin
kanssa. Avustusuudistus tulee lautakunnan päätettäväksi marraskuun 2019
kokouksessa.
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Sivistyslautakunta, 27.11.2019, § 87
Valmistelija / lisätiedot:
Inna Kääriäinen, Petri Virta
inna.kaariainen@rautalampi.fi
vapaa-aikasihteeri
Vapaa-aikasihteeri ja kulttuurikoordinaattori ovat päivittäneet Rautalammin kunnan
kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatoimen avustustoiminnan yleiset periaatteet. Päivitystyön
taustalla oli tarve selkeyttää ohjeita sekä hakijan että avustushakemusten
käsittelijoiden näkökulmasta.

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)
- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
Ehdotus
Esittelijä: Olli Lipponen, sivistysjohtaja
Sivistyslautakunta päättää hyväksyä Rautalammin kunnan kulttuuri-, nuoriso- ja
liikuntatoimen avustustoiminnan yleiset periaatteet esityksen mukaisesti.
Päätös
Sivistyslautakunta päättää siirtää asian päätöksen joulukuun lautakunnan
kokoukseen, koska pykälälää koskeva liite puuttui esityslistalta.
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§ 88
LISÄPYKÄLÄ: Luku- ja kirjoitustaidottomien opetus
RauDno-2019-737
Valmistelija / lisätiedot:
Olli Lipponen
olli.lipponen@rautalampi.fi
sivistysjohtaja
Rautalammin koulutoimi järjestää maahamuuttataustaisten lasten ja
nuorten opetusta osana perusopetusta ja lukiokoulutusta. Aikuisten
maahanmuuttajien koulutus on keskittynyt työvoimapoliittiseen koulutukseen, jonka
avulla on kerrytetty kielen ja kulttuurin osaamista ja työharjoittelujen kautta pyritty
aiempaa koulutus - ja osaamistaustaa peilaten työllistymään.
Rautalammilla on ilmennyt tarve aikuisten perusopetuksen tasoiselle koulutukselle,
jossa keskitytään luku- ja kirjoitustaidon alkeiden opiskeluun.

Vaihtoehtona luku- ja kirjoitustaidon kehittämiselle ovat
1. Aikuisten perusopetuksen järjestäminen
2. Kielivalmennuksen järjestäminen paikkakunnalla tai virtuaalisesti
Aikuisten perusopetuksen järjestämiseen on saatavilla valtionavustusta. Avustus
perustuu suoritettuihin kursseihin ja oppilasmäärään. Opettajan palkkakulut
katettaisiin n. 6 hengen ryhmällä. Ryhmän tulisi sitoutua päättötodistuksen saamiseksi
opetukseen 3-4 vuoden ajan.
Kielivalmennukset ovat intensiivivalmennuksia, joiden tavoiteena on opettaa
osallistujille alkeellinen luku- ja kirjoitustaito käyttäen paikallisia aakkosia ja
numeroita. Intensiivikursseihin ei välttämättä saa valtionavustusta. Opetusta kurssilla
on yleensä n 200 tuntia. Kurssin hinta kahden tarjouksen perusteella on noin 13 500€

Toivottavaa on, että kielivalmennuksen jälkeen aikuisopiskelijat voisivat siirtyä
työvoimapoliittiseen koulutukseen ja edetä sikä kautta työelämään.

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)
- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
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Ehdotus
Esittelijä: Olli Lipponen, sivistysjohtaja
Sivistyslautakunta päättää valtuuttaa sivistysjohtajan valitsemaan aikuisten
maahanmuuttajien kielikoulutuksen joko paikanpäällä pidettävästi tai virtuaalisesti
toteutettavaksi.
Päätös
Sivistyslautakunta päättää valtuuttaa sivistysjohtajan järjestämään luku- ja
kirjoitustaidottomien koulutuksen ensisijaisesti virtuaaliopintoina ja toissijaisesti
paikanpäällä tapahtuvana koulutuksena.

