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§1
Kokouksen avaus
Valmistelija / lisätiedot:
Olli Lipponen
olli.lipponen@rautalampi.fi
sivistysjohtaja
Avataan kokous.
Ehdotus
Esittelijä: Olli Lipponen, sivistysjohtaja
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
Päätös
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
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§2
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
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
Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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§3
Pöytäkirjantarkastajien valinta
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
Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Wilhelm Hämäläinen ja Saara Matilainen.
Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.
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§4
Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
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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§5
Ilmoitusasiat
Valmistelija / lisätiedot:
Merja Koivula-Laukka
merja.koivula-laukka@rautalampi.fi
hallintojohtaja
Toimielimen tietoon esitellään seuraavat asiat:

Kouluverkkoselvitys on käynnistynyt 12.1.2021 pidetyllä palaverilla selvitystä tekevän
tahon kanssa. Sivistystoimesta on toimitettu tausta-aineisto selvitystä tekevälle
organisaatiolle tammikuun toisella viikolla 2021. Kouluverkkoselvitys ja sen pohjalta
tehtävät päätökset tulevat lautakunnan käsittelyyn helmikuun kokouksessa 17.2.2021.
Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja
Ilmoitusasiat merkitään tietoon saatetuksi.
Päätös
Ilmoitusasiat merkitään tietoon saatetuksi.
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§6
Lukion uusi opetussuunnitelma 2021
RauDno-2021-19
Valmistelija / lisätiedot:
Olli Lipponen
olli.lipponen@rautalampi.fi
sivistysjohtaja
Liitteet

1 Rautalammin lukion opetussuunnitelma 2021_SIV.LTK.pdf
Opetussuunnitelman perusteet on Opetushallituksen antama valtakunnallinen
määräys, jonka mukaan paikalliset opetussuunnitelmat laaditaan.
Opetushallitus on päättänyt 7.11.2019 lukion opetussuunnitelman perusteista nuorille
tarkoitettua lukiokoulutusta varten. Lukion opetussuunnitelman perusteiden 2019
mukaan laadittu opetussuunnitelma otetaan käyttöön lukion aloittaneilla opiskelijoilla
1.8.2021 alkaen.
Uusi opetussuunnitelman otetaan käyttöön portaittain, vuosikurssi kerrallaan, alkaen
syksystä 2021.
Uuden opetussuunnitelman myötä lukion oppimäärä muuttuu nykyisestä 75:stä
kurssista 150:een opintopisteeseen.
Nykyiset kurssit muuttuvat opintojaksoiksi, joiden laajuus on 2-6 opintopistettä.
Opintojakso voi muodustua yhden tai useamman oppiaineen moduuleista, jotka taas
ovat opintojaksojen rakennuspalikoita.
Uuden opetussuunnitelman myötä laaja-alaisen osaamisen osa-alueet tulevat
perusopetusken tavoin osaksi oppiaineita. Laaja-alaisen osaamisen osa-alueet ovat 1)
hyvinvointiosaaminen, 2) vuorovaikutusosaaminen, 3) monitieteinen ja luova
osaaminen, 4) yhteiskunnallinen osaaminen, 5) eettisyys ja ympäristöosaaminen sekä
6) globaali- ja kulttuuriosaaminen. Laaja-alaisen osaamisen kokonaisuuksia arviodiaan
opintojaksojen aikana osana formatiivista ja summatiivista arviointia.

Rautalammin lukion osalta uutta opetussuunnitelmaa liitteineen on valmisteltu
syksystä 2019 lähtien. Uusi opetussuunnitelma astuu voimaan syksyllä 2021 ja sitä
lähdetään toteuttamaan portaittain ensimmäisen vuoden opiskelijoista. Koko lukio
noudattaa uutta opetussuunnitelmaa lukuvuonna 2023-2024.
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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 hyväksyä lukion uudet opetussuunnitelman perusteet
liitteineen.
Päätös
Sivistyslautakunta päättää hyväksyä lukion uudet opetussuunnitelman perusteet
liitteineen.
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§7
Finest future -hankkeen hyödyntäminen lukion opiskelijamäärän kasvattamisessa.
RauDno-2021-20
Valmistelija / lisätiedot:
Olli Lipponen
olli.lipponen@rautalampi.fi
sivistysjohtaja
Finest Future on organisaatio, jonka taustalla vaikuttavaa muun muassa Roviosta tuttu
Peter Vesterbacka. Organisaatio pyrkii kehittämään ja edistämään suomalaista
yrittäjyyttä, koulutusta ja ympäristön hyvinvointia. Suuressa mittakaavassa heidän
tavoiteensa ulottuvat myös globaalille tasolle ympäristön suojelussa ja suomalaisen
koulutusosaamisen hyödyntämisessä niin yrittäjyydessä kuin koulutusviennissä.
Yhtenä tavoitteena Finest Futurella on ulkomaalaisten korkeakouluopiskelijoiden
lisääminen Suomessa. Heidän tavoitteenaan on, että suomalaisia lukioita voitaisiin
käyttää väylänä myös suomalaisiin korkeakouluopintoihin. Ulkomaalaiset, jotka käyvät
suomalaisen lukion ja korkeakoulun ovat hyvässä asemassa tänne asumaan
jäämisessä ja esimerkiksi yritystoiminnan aloittamisessa. Sen sijaan, että me viemme
suomalaisia opettajia ulkomaille, voimme yrittää tuoda ulkomaalaisia opiskelijoita
Suomeen.
Finest Furute ja Rautalammin kunta ovat käyneet neuvoteluja pilottihankkeesta, joka
käynnistyy syksyllä 2021. Pilottihankkeessa Suomeen tuodaan opiskelijoita
Vietnamista ja Uzbekistanista, noin 30 opiskelijaa kummastakin. Opiskelijat ovat
aloittaneet suomenkielen opinnot tammikuussa 2021 ja he saavuttavat ennen
Suomeen saapumista A2-tasoisen kielitason. Sivistysjohtaja on alustavasti luvannut,
että Rautalammin kunta ja lukio voisivat ottaa Suomeen tulevista opiskelijoista
pilottivaiheessa 10 uzbekistanilaista opiskelijaa. Tavoitteena on kasvattaa
ulkomaalaisten opiskelijoiden määrä seuraavan viiden vuoden aikana reilusti.
Rautalammin kunnan osalta hanketta viedään eteenpäin
myönteisen sivistyslautakunnan ja kunnanhallituksen periaatepäätöksen jälkeen niin,
että alustavat sopimus opiskelijoiden ottamisesta allekirjoitettaisiin tammikuun
lopussa.
Rahoitus ulkomaalaisten opiskelijoiden kouluttamiseen ollaan alustavien tietojen
mukaan saamassa opetushallituksesta. Rautalammin kunnan kustannukseksi
opiskelijoiden osalta jää 1000€ käsittelymaksu/opiskelija. Yhden opiskelijan kuntaan
tuoma lukion valtionosuus on 8941€ vuonna 2021.
Rautalammin kunta on vastaanottanut kiintiöpakolaisia vuodesta 2016 lähtien. Näin
ollen kunnan valmiudet vastaanottaa ulkomaalaisia opiskelijoita ovat tällä hetkellä
hyvät.
Sivistysjohtaja toivoo sivistyslautakunnalta ja kunnanhallitukselta myötämielistä
suhtautumista tähän hankkeeseen.
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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 hyväksyä projektin eteenpäinviemisen sillä ehdolla, että
valtion rahoitus hankkeelle varmistuu.
Päätös
Sivistyslautakunta päättää hyväksyä projektin eteenpäinviemisen sillä ehdolla, että
valtion rahoitus hankkeelle varmistuu.
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§8
Kunnallisen perhepäivähoidon kustannuskorvaus 1.1.2021 alkaen
RauDno-2021-21
Valmistelija / lisätiedot:
Tiina K. Puranen
tiina.puranen@rautalampi.fi
Sivistyslautakunnan tietoon saatetaan seuraavat kunnallisen perhepäivähoidon
kustannuskorvauksia koskevat säädökset:
Omassa kodissaan työskentelevälle kunnalliselle perhepäivähoitajalle korvataan
lapsen hoidosta aiheutuneet välittömät kustannukset Kunnallisen yleisen virka- ja
työehtosopimuksen KVTES (2020-2021) perhepäivähoitajia koskevan liitteen 12 13 §:n
(Perhepäivähoidon kustannuskorvaus) mukaan Suomen Kuntaliiton kulloinkin
voimassa olevan perhepäivähoidon kustannuskorvauksia koskevan suosituksen
mukaisesti.
Tässä suosituksessa mainittuja kustannuskorvauksia myöhemmin tarkistettaessa
käytetään perusteena elintarvikekustannusten osalta kuluttajahintaindeksin
ravintoryhmän alaindeksin ja muiden kustannusten osalta kuluttajahintaindeksin
muutosta. Suositusta tarkistetaan kalenterivuosittain käyttäen laskennan perusteena
viimeisinpää tilastokeskuksen julkaisemia toteutuneita indeksejä.
Omassa kodissaan työskentelevälle kunnalliselle perhepäivähoitajalle hyväksytään
tulon hankkimisesta aiheutuneina menoina vähennykseksi työnantajan maksamat
kustannuskorvaukset maksetun määräisenä ilman eri selvitystä.
Kustannuskorvauksen ulkopuolelle jäävät tulonhankkimiskulut perhepäivähoitaja voi
vähentää verotuksessa erillisen selvityksen perusteella. (Perhepäivähoitajien menot.
Verohallinnon kannanotto 2020).
Suomen Kuntaliitto suosittelee keskusteltuaan asiasta KT Kuntatyönantajien ja
Julkisen alan unioni JAU ry:n kanssa, että kunnallisessa perhepäivähoidossa
suoritetaan ajalla 1.1.–31.12.2021 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.
alle kouluikäinen / koululainen
aamiainen tai välipala tai iltapala €
lounas tai päivällinen, €
muu kustannus, €/päivä

0,75 / 0,97
1,77 / 2,30
1,86 / 1,86
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Muun kustannuksen osuus muussa kuin kokopäiväisessä hoidossa lasketaan
suhteutettuna päivittäisen hoitoajan ajoittumiseen ja pituuteen.
Erityisruokavalio järjestetään lapselle terveydellisistä ja varhaiskasvatuslain 11 §:stä
johtuvista syistä. Erityisruokavalioita korvattaessa kustannuskorvauksissa otetaan
huomioon vain raaka-aineiden lisäkustannukset. Tehtyjen kustannuslaskelmien
mukaan tavallisimpien erityisruokavalioiden osalta kustannuskorvauksia voisi korottaa
seuraavasti:
%
vähälaktoosinen ruokavalio

5

laktoositon

0-10

gluteeniton (keliakia)

30

maidoton

0-15

vilja-allergia

5-30

Korotusprosentti vaihtelee sen mukaan, kuinka tiukasta dieetistä on kyse ja mitä
tuotteita käytetään korvaavina tuotteina. Kustannuksiltaan kalliiden ruokavalioiden,
esim. keliakia tai usean eri sairauden aiheuttama erityisruokavalio, osalta
lisäkustannukset tulisi määritellä tapauskohtaisesti todellisten menojen mukaisina.
Uudet perhepäivähoitajien kustannuskorvaukset otetaan käyttöön 1.1.2021 alkaen.

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 merkitä kunnallisen perhepäivähoidon
kustannuskorvaukset 1.1.2021 alkaen tietoon saatetuksi
Päätös
Sivistyslautakunta päättää merkitä kunnallisen perhepäivähoidon
kustannuskorvaukset 1.1.2021 alkaen tietoon saatetuksi

Rautalammin kunta
Sivistyslautakunta

Pöytäkirja
20.01.2021

1/2021

14 (32)

§9
Varhaiskasvatuksen valvontaohjelman mukaisen tarkastuksen päätös
RauDno-2021-22
Valmistelija / lisätiedot:
Olli Lipponen
olli.lipponen@rautalampi.fi
sivistysjohtaja
Liitteet

1 Varhaiskasvatuksen valvontaohjelman mukainen päätös_Rautalammin
varhaiskasvatusISAVI_8978_2020.pdf
Aluehallintovirasto ja Valvira ovat yhteistyössä laatineet varhaiskasvatuksen
valvontaohjelman, jonka mukaista valvontaa alettiin toteuttaa 1.1.2020. Ohjelmassa
kuvataan varhaiskasvatuksen valvonnan periaatteet ja vuosittaiset painopisteet.
Tavoitteena on luoda yhdenmukaiset varhaiskasvatuksen ohjauksen ja valvonnan
toimintamallit sekä selkeyttää valvontaviranomaisten rooleja.
Valvontaohjelman lähtökohtana on, että valvontaviranomaiset toteuttavat
ensisijaisesti ennakoivaa varhaiskasvatuksen valvontaa. Ohjelman toteutusta tuetaan
järjestämällä erilaisia alueellisia tilaisuuksia ja ohjauskäyntejä. Monipuolisella
ohjauksella ja neuvonnalla varmistetaan lainmukainen ja laadukas varhaiskasvatus
sekä vähennetään epäkohtailmoituksia.
Valvontaohjelman mukaisesti vuonna 2020 varhaiskasvatuksen valvonnan kohteena
oli erityisesti henkilöstömitoitus. Henkilöstön riittävyys pyritään varmistamaan
seuraamalla päiväkodin henkilöstön määrää suhteessa lasten lukumäärään. Vuosina
2021 ja 2022 varhaiskasvatuksen valvonnassa painotetaan päiväkotien ryhmäkokojen
toteutumista ja henkilöstön kelpoisuusvaatimusten noudattamista.
Aluehallintovirasto on tarkastanut Rautalammin kunnan
henkilöstömitoituksen kuntaan tehdyn kyselyn avulla. Kysely on lähetetty kuntaan
9.12.2020. Varhaiskasvatusjohtaja on vastannut kyselyyn 14.12.2020.
Aluehallintoviraston 17.12.2020 pyytämään lisäselvitykseen varhaiskasvatusjohtaja on
vastannut 21.12.2020. Kyselyllä on selvitetty päiväkotien henkilöstön määrää
suhteessa lasten lukumäärään. Aluehallinto on lisäksi ilmoittanut tekevänsä ennalta
ilmoittamattomia ja ilmoitettavia tarkastuskäyntejä alueellisen tilanteen mukaan
vuosina 2021 ja 2022.
Aluehallintovirasto ei löytänyt huomautettavaa Rautalammin kunnan
varhaiskasvatuspalveluiden henkilöstömitoituksesta eikä selvitys näin ollen anna
aihetta muihin toimenpiteisiin.

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)
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- 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 merkitä Aluehallintoviraston tekemän valvontaohjelman
mukaisen tarkastusselvityksen tietoon saatetuksi.
Päätös
Sivistyslautakunta päättää merkitä Aluehallintoviraston tekemän valvontaohjelman
mukaisen tarkastusselvityksen tietoon saatetuksi.
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§ 10
Kannanotto koulutuspoliittiseen selontekoon
RauDno-2021-23
Valmistelija / lisätiedot:
Olli Lipponen
olli.lipponen@rautalampi.fi
sivistysjohtaja
Liitteet

1 Koulutuspoliittinen selonteko - 081220.pdf
Sivistysjohtaja on 16.12.2020 pidetyssä kokouksessa pyytänyt sivistyslautakunnalta
kommentteja lausuntokierroksella olevaan koulutuspolittiseen selontekoon.
Lausuntokierros päättyy 22.1.2021.
Sivistysjohtaja kokoaa lautakunnan antamat kommentit ja tekee antaa keskitetyn
lausunnon koulutuspoliittiseen selontekoon Rautalammin kunnan puolesta.
Sivistysjohtaja on pyytänyt kommentteja myös työntekijöiltä lausuntoa varten.
Keskeiset kiinnostuksen kohteen Rautalammin kunnan näkökulmasta tulevaisuuden
koulutuspolitiikassa liittyvät valtion rahoitukseen, koulutuksen saavutettavuuteen ja
alueellisen tasa-arvoon sekä osaavan ja pätevän työvoiman saatavuuteen.
Sivistysjohtaja pyytää lautakuntaa huomioimaan erityisesti edelleä mainitut
näkökulmat lasuntokommenteissaan.

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 tutustunut koulutuspoliittiseen selontekoon ja antanut omat
kommenttinsa sivistysjohtajalle lausuntoa varten.
Päätös
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Sivistyslautakunta on tutustunut koulutuspoliittiseen selontekoon ja antanut omat
kommenttinsa sivistysjohtajalle lausuntoa varten.
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§ 11
Koulujen sekä esiopetuksen työ- ja vapaapäivät 2021-2022
RauDno-2021-24
Valmistelija / lisätiedot:
Olli Lipponen
olli.lipponen@rautalampi.fi
sivistysjohtaja
Liitteet

1 Koulujen työ- ja loma-ajat lv 2021 -2022.pdf
Sivistyslautakunta hyväksyy Rautalammin kunnan hallintosäännön mukaan koulujen
työ- ja vapaapäivät lukuvuosittain.
Sivistysjohtaja on tehnyt ehdotuksen koulujen ja esiopetuksen lukuvuoden 2021-2022
työ- ja vapaapäivistä (liitteenä)
Ehdotus
Esittelijä: Olli Lipponen, sivistysjohtaja
Sivistyslautakunta päättää hyväksyä lukuvuoden 2021-2022 työ- ja vapaapäivät
ehdotuksen mukaisesti.
Päätös
Sivistyslautakunta päättää hyväksyä lukuvuoden 2021-2022 työ- ja vapaapäivät
ehdotuksen mukaisesti.
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Sivistyslautakunta, § 92,07.10.2020
Sivistyslautakunta, § 12, 20.01.2021
§ 12
Toimivallan määräaikainen delegointi opetuksen järjestämiseksi mahdollisessa
poikkeustilanteessa
RauDno-2020-666
Sivistyslautakunta, 07.10.2020, § 92
Valmistelijat / lisätiedot:
Olli Lipponen
olli.lipponen@rautalampi.fi
sivistysjohtaja
1.8.2020 alkaen perusopetus on lähiopetuksessa perusopetuslain mukaisesti, samoin
lukiot lukiolain mukaisesti ja noudattavat Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden
ja hyvinvoinnin laitoksen 4.8.2020 antamia ohjeita. Ohjeet painottuvat käsi- ja
aivastushygieniaan, siivoukseen, väljyyteen ja turvavälien pitämiseen. Lähtökohtana
on normaali opetus ja yleiset hygieniaa, turvavälejä ja etäisyyksien pitämistä koskevat
ohjeet.
Mikäli tartuntatautiviranomaisten arvion perusteella tartuntatautilakiin perustuen
opetusta ei näillä toimilla voida turvallisesti järjestää tai mikäli yksittäinen oppilas,
ryhmä, osa koulua, koko koulu tai useammat tai kaikki koulut joudutaan sulkemaan,
käytetään perusopetuslain muutospykälää, jonka perusteella voidaan päättää
poikkeuksellisista opetusjärjestelyistä kuukaudeksi kerrallaan. Tällöin myös etäopetus
on mahdollinen. Perusopetuslain pykälämuutos on voimassa 31.12.2020 saakka.
Perusopetuslain (682/1998) 20 a §:n 1 momentin (521/2020) mukaan, jos opetusta ei
tartuntatautilain 58 §:n nojalla annettavan päätöksen johdosta voida järjestää
turvallisesti lähiopetuksena koulussa tai muussa opetuksen järjestämispaikassa,
voidaan opetuksessa siirtyä opetuksen järjestäjän päätöksellä poikkeuksellisiin
opetusjärjestelyihin enintään yhden kuukauden ajaksi kerrallaan, jos se opetuksen
järjestämiseksi on välttämätöntä. Oppilaan oikeus opetukseen tulee turvata myös
poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden aikana. Lisäksi opetuksen järjestäjällä on
velvollisuus muuna kuin lähiopetuksena annettavassa opetuksessa antaa kaikille
oppilaille maksuton ateria.
Perusopetuslain muutos (521/2020), jolla 20 a § lisättiin lakiin, on voimassa
määräaikaisesti vuoden 2020 loppuun ja sen tarkoituksena on nimenomaan
mahdollistaa paikallinen päätöksenteko, jolla varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen
järjestäminen voidaan hoitaa turvallisesti epidemian aikanakin.
Päätöksen poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymisestä tekee opetuksen
järjestäjä. Kun kunta on opetuksen järjestäjä, päätöksen siirtymisestä poikkeuksellisiin
opetusjärjestelyihin tekee kuntalain 90 §:n hallintosäännössä määritelty kunnan
toimielin. Tämä päätös edellyttää tartuntalain § 58:n mukaista kunnan tartuntatautien
torjunnasta vastaavan toimielimen arviota tai päätöstä.
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Opetuksen järjestäjän tulee poikkeuksellisia opetusjärjestelyjä koskevassa
päätöksenteossa ja valmistelussa noudattaa tartuntatautilain mukaisiin päätöksiin
mahdollisesti sisältyviä ehtoja. Kunnan tulee hyödyntää omaa lääketieteellistä ja
tartuntatautien torjumiseen liittyvää osaamistaan tartuntatautilain 9 §:ssä määritellyn
tehtävänsä mukaisesti ja toimia poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymisen
arvioinnissa yhteistyössä tartuntatautiviranomaisten kanssa.
Poikkeukselliset opetusjärjestelyt eivät perusopetuslain 20 a §:n 4 momentin (521
/2020) mukaan koske esiopetuksen oppilaita, perusopetuksen vuosiluokkien 1-3
oppilaita, erityisen tuen päätöksen saaneita oppilaita, pidennetyn oppivelvollisuuden
oppilaita sekä valmistavan opetuksen oppilaita.
Yksittäisen oppilaan kohdalla voidaan lisäksi käyttää perusopetuslain § 18:n mukaisia
erityisiä opetusjärjestelyjä, joista rehtori tekee oppilaskohtaisen viranhaltijapäätöksen.
Opetuksen järjestäminen poikkeavassa tilanteessa edellyttää tällä hetkellä
sivistyslautakunnan kokoontumista ja päätöstä asiassa.
Hallintosäännön 124 §:n mukaan kokous voidaan pitää myös milloin puheenjohtaja
katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee
puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä
varten. Hallintosäännön 125 §.n mukaan kokouskutsu ja esityslista toimielimen
kokoukseen on lähetettävä kullekin luottamushenkilölle ja esittelijöille viimeistään
neljä (4) päivää ennen kokousta.
Rautalammin kunnan hallintosäännössä § 27 määrittelee toimivallan siirtämisen ja
delegoinnin seuraavasti:
Toimielin voi siirtää sille hallintosäännön tämän luvun määrättyä toimivaltaa edelleen
alaiselleen viranomaiselle/viranhaltijalle. Se, jolle toimivaltaa on edelleen siirretty, ei
voi enää siirtää toimivaltaa edelleen.
Hallintosäännön toimivaltaa on eri kunnissa delegoitu viranhaltijoille tilanteessa, jossa
palvelun järjestäminen edellyttää nopea reagointia joko valtakunnallisten ohjeiden tai
paikallisen esim. tartuntataudeista vastaavan viranomaisen päätöksellään antamien
ohjeiden toimeenpanossa.
Rautalammin kunnan hallintosäännössä (§ 26) on koulutuspalveluiden osalta
määritelty sivistysjohtajan tehtävät ja ratkaisuvalta.
Lukiolaki mahdollistaa opetuksen antamisen myös etäopetuksena. Lukiolain 13 §:n
mukaan koulutuksen järjestäjä päättää koulutuksen järjestämisestä ja
järjestämistavoista. Hallituksen esityksen perusteluissa lukiolaiksi (HE 41/2018)
todetaan, että vaikka lähiopetusta on pidettävänä lähtökohtaisena
järjestämismuotona, opetusta voidaan antaa koulutuksen järjestäjän päättämällä
tavalla lähi-, etä- ja monimuoto-opetuksena.
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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
Sivistysjohtaja esitää, että sivistyslautakunta päättää:
1) delegoida sille kuuluvaa ratkaisuvaltaa siten, että sivistysjohtaja on perusopetuslain
20 a §:n mukaisesti oikeutettu päättämään opetuksessa siirtymisestä poikkeuksellisiin
opetusjärjestelyihin enintään yhden kuukauden ajaksi kerrallaan, jos se opetuksen
järjestämiseksi on välttämätöntä terveydenhuollon järjestämisestä vastaavan
toimielimen tai viranhaltijan tartuntatautilain 58§:n tekemän päätöksen
perusteella. Poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden aikana opetusta
voidaan päätökseen perustuen järjestää osittain tai kokonaan muuna kuin
lähiopetuksena etäyhteyksiä hyödyntäen. Lautakunnan delegointipäätös
ratkaisuvallasta on voimassa Perusopetuslain pykälämuutoksen (521/2020)
voimassaoloajan eli 31.12.2020 saakka. Poikkeavasta järjestelystä sivistysjohtaja tekee
aina viranhaltijapäätöksen.
2) delegoida sille kuuluvaa ratkaisuvaltaa siten, että sivistyssjohtaja voi päättää lukion
siirtymisestä määräaikaisesti, enintään yhden kuukauden ajaksi kerrallaan
etäopetukseen, jos se opetuksen järjestämiseksi on välttämätöntä terveydenhuollon
järjestämisestä vastaavan toimielimen tai viranhaltijan tartuntatautilain 58§:n
tekemän päätöksen perusteella.
Lautakunnan delegointipäätös ratkaisuvallasta on voimassa lukukauden loppuun eli
31.12.2020 saakka. Poikkeavasta järjestelystä sivistysjohtaja tekee aina
viranhaltijapäätöksen.
Päätös
Lautakunta päättää hyväksyä asian esityksen mukaisesti.

Sivistyslautakunta, 20.01.2021, § 12
Valmistelija / lisätiedot:
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Olli Lipponen
olli.lipponen@rautalampi.fi
sivistysjohtaja
1.1.2021 alkaen perusopetus ja lukiokoulutus
pyritään järjestämään lähiopetuksena perusopetuslain mukaisesti. Lisäksi lukio
noudattaa Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen
31.12.2020 päivittämiä ohjeita. Ohjeet painottuvat käsi- ja aivastushygieniaan,
siivoukseen, väljyyteen ja turvavälien pitämiseen. Lähtökohtana on normaali opetus ja
yleiset hygieniaa, turvavälejä ja etäisyyksien pitämistä koskevat ohjeet.
Mikäli tartuntatautiviranomaisten arvion perusteella tartuntatautilakiin perustuen
opetusta ei näillä toimilla voida turvallisesti järjestää tai mikäli yksittäinen oppilas,
ryhmä, osa koulua, koko koulu tai useammat tai kaikki koulut joudutaan sulkemaan,
käytetään perusopetuslain muutospykälää, jonka perusteella voidaan päättää
poikkeuksellisista opetusjärjestelyistä kuukaudeksi kerrallaan. Tällöin myös etäopetus
on mahdollinen. Perusopetuslain pykälämuutos on voimassa 5.6.2021 saakka.
Perusopetuslain (682/1998) 20 a §:n 1 momentin (521/2020) mukaan, jos opetusta ei
tartuntatautilain 58 §:n nojalla annettavan päätöksen johdosta voida järjestää
turvallisesti lähiopetuksena koulussa tai muussa opetuksen järjestämispaikassa,
voidaan opetuksessa siirtyä opetuksen järjestäjän päätöksellä poikkeuksellisiin
opetusjärjestelyihin enintään yhden kuukauden ajaksi kerrallaan, jos se opetuksen
järjestämiseksi on välttämätöntä. Oppilaan oikeus opetukseen tulee turvata myös
poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden aikana. Lisäksi opetuksen järjestäjällä on
velvollisuus muuna kuin lähiopetuksena annettavassa opetuksessa antaa kaikille
oppilaille maksuton ateria.
Perusopetuslain muutos (521/2020), jolla 20 a § lisättiin lakiin, on voimassa
määräaikaisesti lukuvuoden 2020-2021 loppuun ja sen tarkoituksena on nimenomaan
mahdollistaa paikallinen päätöksenteko, jolla varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen
järjestäminen voidaan hoitaa turvallisesti epidemian aikanakin.
Päätöksen poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymisestä tekee opetuksen
järjestäjä. Kun kunta on opetuksen järjestäjä, päätöksen siirtymisestä poikkeuksellisiin
opetusjärjestelyihin tekee kuntalain 90 §:n hallintosäännössä määritelty kunnan
toimielin. Tämä päätös edellyttää tartuntalain § 58:n mukaista kunnan tartuntatautien
torjunnasta vastaavan toimielimen arviota tai päätöstä.
Opetuksen järjestäjän tulee poikkeuksellisia opetusjärjestelyjä koskevassa
päätöksenteossa ja valmistelussa noudattaa tartuntatautilain mukaisiin päätöksiin
mahdollisesti sisältyviä ehtoja. Kunnan tulee hyödyntää omaa lääketieteellistä ja
tartuntatautien torjumiseen liittyvää osaamistaan tartuntatautilain 9 §:ssä määritellyn
tehtävänsä mukaisesti ja toimia poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymisen
arvioinnissa yhteistyössä tartuntatautiviranomaisten kanssa.
Poikkeukselliset opetusjärjestelyt eivät perusopetuslain 20 a §:n 4 momentin (521
/2020) mukaan koske esiopetuksen oppilaita, perusopetuksen vuosiluokkien 1-3
oppilaita, erityisen tuen päätöksen saaneita oppilaita, pidennetyn oppivelvollisuuden
oppilaita sekä valmistavan opetuksen oppilaita.
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Yksittäisen oppilaan kohdalla voidaan lisäksi käyttää perusopetuslain § 18:n mukaisia
erityisiä opetusjärjestelyjä, joista rehtori tekee oppilaskohtaisen viranhaltijapäätöksen.
Opetuksen järjestäminen poikkeavassa tilanteessa edellyttää tällä hetkellä
sivistyslautakunnan kokoontumista ja päätöstä asiassa.
Hallintosäännön 124 §:n mukaan kokous voidaan pitää myös milloin puheenjohtaja
katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee
puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä
varten. Hallintosäännön 125 §.n mukaan kokouskutsu ja esityslista toimielimen
kokoukseen on lähetettävä kullekin luottamushenkilölle ja esittelijöille viimeistään
neljä (4) päivää ennen kokousta.
Rautalammin kunnan hallintosäännössä § 27 määrittelee toimivallan siirtämisen ja
delegoinnin seuraavasti:
Toimielin voi siirtää sille hallintosäännön tämän luvun määrättyä toimivaltaa edelleen
alaiselleen viranomaiselle/viranhaltijalle. Se, jolle toimivaltaa on edelleen siirretty, ei
voi enää siirtää toimivaltaa edelleen.
Hallintosäännön toimivaltaa on eri kunnissa delegoitu viranhaltijoille tilanteessa, jossa
palvelun järjestäminen edellyttää nopea reagointia joko valtakunnallisten ohjeiden tai
paikallisen esim. tartuntataudeista vastaavan viranomaisen päätöksellään antamien
ohjeiden toimeenpanossa.
Rautalammin kunnan hallintosäännössä (§ 26) on koulutuspalveluiden osalta
määritelty sivistysjohtajan tehtävät ja ratkaisuvalta.
Lukiolaki mahdollistaa opetuksen antamisen myös etäopetuksena. Lukiolain 13 §:n
mukaan koulutuksen järjestäjä päättää koulutuksen järjestämisestä ja
järjestämistavoista. Hallituksen esityksen perusteluissa lukiolaiksi (HE 41/2018)
todetaan, että vaikka lähiopetusta on pidettävänä lähtökohtaisena
järjestämismuotona, opetusta voidaan antaa koulutuksen järjestäjän päättämällä
tavalla lähi-, etä- ja monimuoto-opetuksena.

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
Sivistysjohtaja esittää, että sivistyslautakunta päättää:
1) delegoida sille kuuluvaa ratkaisuvaltaa siten, että sivistysjohtaja on perusopetuslain
20 a §:n mukaisesti oikeutettu päättämään opetuksessa siirtymisestä poikkeuksellisiin
opetusjärjestelyihin enintään yhden kuukauden ajaksi kerrallaan, jos se opetuksen
järjestämiseksi on välttämätöntä terveydenhuollon järjestämisestä vastaavan
toimielimen tai viranhaltijan tartuntatautilain 58§:n tekemän päätöksen
perusteella. Poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden aikana opetusta
voidaan päätökseen perustuen järjestää osittain tai kokonaan muuna kuin
lähiopetuksena etäyhteyksiä hyödyntäen. Lautakunnan delegointipäätös
ratkaisuvallasta on voimassa Perusopetuslain pykälämuutoksen (521/2020)
voimassaoloajan eli 5.6.2021 saakka. Poikkeavasta järjestelystä sivistysjohtaja tekee
aina viranhaltijapäätöksen.
2) delegoida sille kuuluvaa ratkaisuvaltaa siten, että sivistyssjohtaja voi päättää lukion
siirtymisestä määräaikaisesti, enintään yhden kuukauden ajaksi kerrallaan
etäopetukseen, jos se opetuksen järjestämiseksi on välttämätöntä terveydenhuollon
järjestämisestä vastaavan toimielimen tai viranhaltijan tartuntatautilain 58§:n
tekemän päätöksen perusteella.
Lautakunnan delegointipäätös ratkaisuvallasta on voimassa lukuvuoden loppuun eli
5.6.2021 saakka. Poikkeavasta järjestelystä sivistysjohtaja tekee aina
viranhaltijapäätöksen.
Päätös
Sivistyslautakunta päätti:
1) delegoida sille kuuluvaa ratkaisuvaltaa siten, että sivistysjohtaja on perusopetuslain
20 a §:n mukaisesti oikeutettu päättämään opetuksessa siirtymisestä poikkeuksellisiin
opetusjärjestelyihin enintään yhden kuukauden ajaksi kerrallaan, jos se opetuksen
järjestämiseksi on välttämätöntä terveydenhuollon järjestämisestä vastaavan
toimielimen tai viranhaltijan tartuntatautilain 58§:n tekemän päätöksen
perusteella. Poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden aikana opetusta
voidaan päätökseen perustuen järjestää osittain tai kokonaan muuna kuin
lähiopetuksena etäyhteyksiä hyödyntäen. Lautakunnan delegointipäätös
ratkaisuvallasta on voimassa Perusopetuslain pykälämuutoksen (521/2020)
voimassaoloajan eli 5.6.2021 saakka. Poikkeavasta järjestelystä sivistysjohtaja tekee
aina viranhaltijapäätöksen.
2) delegoida sille kuuluvaa ratkaisuvaltaa siten, että sivistyssjohtaja voi päättää lukion
siirtymisestä määräaikaisesti, enintään yhden kuukauden ajaksi kerrallaan
etäopetukseen, jos se opetuksen järjestämiseksi on välttämätöntä terveydenhuollon
järjestämisestä vastaavan toimielimen tai viranhaltijan tartuntatautilain 58§:n
tekemän päätöksen perusteella.
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Lautakunnan delegointipäätös ratkaisuvallasta on voimassa lukuvuoden loppuun eli
5.6.2021 saakka. Poikkeavasta järjestelystä sivistysjohtaja tekee aina
viranhaltijapäätöksen.
Tiedoksi
Rehtorit, kunnanhallitus, kunnanvaltuusto
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Sivistyslautakunta, § 99,18.11.2020
Sivistyslautakunta, § 13, 20.01.2021
§ 13
Valtuustoaloite koulujen turvallisuuden parantamiseksi
Rau-2020-741
Sivistyslautakunta, 18.11.2020, § 99
Valmistelijat / lisätiedot:
Olli Lipponen
olli.lipponen@rautalampi.fi
sivistysjohtaja
Liitteet

1 Valtuustoalaloite koulujen turvallisuudesta.pdf
Kunnanvaltuutettu ja sivistysalautakunnan jäsen Sari Hintikka-Varis on tehnyt
valtuustoaloitteen 29.9.2020, jossa hän tuo esiin huolensa koulujen
turvallisuustilanteesta ja esittää, että koulut parantaisivat turvallisuuttaan
päivittämällä tuvallisuussuunnitelmat sekä harjoittelemalla poikkeustilanteita. Lisäksi
Hintikka-Varis esittää, että tehdään tarkka selvitys siitä, mitä toimia kouluissa voidaan
tehdä turvallisuuden takaamiseksi.

Sivistyslautakunta on käsitellyt koulujen turvallisuutta 7.10.2020 pidetyssä
kokouksessa ja pyytänyt kouluilta suunnitelman turvallisuuden parantamiseksi
vuoden 2021 ensimmäiseen kokoukseen. Koulutoimi on lähtenyt toteuttamaan
koulujen turvallisuutta parantavia toimenpiteitä. Toimenpiteitä ovat muun muassa
turvallisuussuunnitelmien päivittäminen, kuntien välinen yhteistyö, opettajien
kouluttaminen ja poikkeustilanteiden harjoitteleminen. Tarkempi suunnitelma
tehtävistä toimepiteistä saatetaan lautakunnalle 7.10.2020 pidety kokouksen
päätöksen mukaisesti vuoden 2021 ensimmäisessä lautakunnan kokouksessa.

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
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Sivistyslautakunta toteaa, että koulutoimi on aloittanut toimet koulujen turvallisuuden
parantamiseksi ja pitäytyy päätöksessään, jonka mukaan koulut toimittavat
suunnitelman turvallisuuden parantamisesta vuoden 2021 ensimmäiseen
lautakunnan kokoukseen.
Päätös
Sivistyslautakunta toteaa, että koulutoimi on aloittanut toimet koulujen turvallisuuden
parantamiseksi ja pitäytyy päätöksessään, jonka mukaan koulut toimittavat
suunnitelman turvallisuuden parantamisesta vuoden 2021 ensimmäiseen
lautakunnan kokoukseen.

Sivistyslautakunta, 20.01.2021, § 13
Valmistelija / lisätiedot:
Olli Lipponen
olli.lipponen@rautalampi.fi
sivistysjohtaja
Kunnanvaltuutettu ja sivistysalautakunnan jäsen Sari Hintikka-Varis on tehnyt
valtuustoaloitteen 29.9.2020, jossa hän tuo esiin huolensa koulujen
turvallisuustilanteesta ja esittää, että koulut parantaisivat turvallisuuttaan
päivittämällä tuvallisuussuunnitelmat sekä harjoittelemalla poikkeustilanteita. Lisäksi
Hintikka-Varis esittää, että tehdään tarkka selvitys siitä, mitä toimia kouluissa voidaan
tehdä turvallisuuden takaamiseksi.
Sivistyslautakunta on käsitellyt koulujen turvallisuutta 7.10.2020 pidetyssä
kokouksessa ja pyytänyt kouluilta suunnitelman turvallisuuden parantamiseksi
vuoden 2021 ensimmäiseen kokoukseen.
Koulutoimen toimenpiteet koulujen turvallisuuden parantamiseksi ovat seuraavat:
Perusopetuksen toimintakulttuurin uudistaminen
Tiimimallin kehittäminen kaikissa kouluissa. Tämä parantaa henkilökunnan
vuorovaikutusta ja koulujen yhteisöllisyyttä.
Oppilashuoltosuunnitelman päivitys. Tarkennetaan toimintamalleja ja -
suunnitelmia sekä päivitetään vastuualueet eri tilanteissa ja toiminnoissa.
Henkilöstön koulutus:
IPC-koulutus (Inter Personal CounselinG (oppilashuollon edustajat + yksi
koulunkäynnin ohjaaja, jolla psyk.sair.hoit. koulutus)
NePsy –valmennus (käytössä, lisää osaajia mahdollisesti tulossa)
lapset puheeksi mallin pilotointi (koulutus kevät 2021, käyttöönotto syksy
2021)
Valteri-koulun tuki ja koulutukset (haastavien oppilaiden kohtaaminen ja
arjen turvallisuus)
Parasta ennen-hanke (tiimityöskentelyn kehittäminen)
Työnohjaus toimintakulttuurin muutoksen tukena
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Matti Lohen koulun johtotiimin työnohjaus toimintakulttuurin muutoksen
tukena.
Vuorovaikutuksen kehittäminen, sisäinen ja ulkoinen
Viestinnän prosessien tarkastelu ja viestintään liittyvien roolien ja vastuiden
selkiyttäminen.
Markkinoinnin kehittäminen. Koulujen markkinoinnin liittäminen paremmin
osaksi kunnan markkinointia ja strategiaa
Monialainen työskentely
Koulujen henkilöstön, oppilashuollon, sosiaalitoimen ja Ankkuri –ryhmän
yhteistyön tiivistäminen
Toimintamallien ja vastuualueiden tarkentaminen ja sopiminen
Perhekeskus –malli
LAPE-työryhmä
Lasten ja nuorten hyvinvointiryhmä
Yli toimialarajojen tehtävä yhteistyö
Koulutoimi, sosiaalitoimi, nuorisotoimi
Toiminnan harjoittelu
Vuosittain toteutettavat sisällesuojautumisharjoitukset, poistumisharjoitukset ja
turvakävelyt
Yhdessä viranomaisten kanssa.
Yli kuntarajojen tehtävä yhteistyö
Pyritään perustamaan opetuspalveluiden turvallisuusverkosto Savo Grow
kuntien kesken
Koulujen rehtoreiden säännölliset tapaamiset

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
Lautakunta merkitsee koulujen turvallisuutta parantavat toimet tietoon saatetuksi.
Päätös
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Lautakunta merkitsee koulujen turvallisuutta parantavat toimet tietoon saatetuksi.
Koulujen turvallisuutta parantavat toimenpiteet lähetetään edelleen
kunnanhallitukselle ja - valtuustolle vastauksena valtuustoaloitteeseen.
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§ 14
Muut asiat
Otetaan käsiteltäväksi jäsenten muut mahdollisesti esille ottamat asiat.
Päätös
Ei muita asioita.
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Oikaisuvaatimus
§11
Oikaisuvaatimusohje
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (Kuntalaki §
134). Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä
se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Rautalammin kunnanvirastoon määräajan
viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän
päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa
katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin
lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä
tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto
tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Rautalammin kunnan sivistyslautakunta
Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi
Sähköpostiosoite: rautalammin.kunta@rautalampi.fi
Puhelinnumero: 040 164 2000
Kunnanvirasto avoinna: ma – pe 09.00 – 15.00
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja se on tekijän allekirjoitettava. Myös
sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
päätös, johon haetaan oikaisua
miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
millä perusteella oikaisua vaaditaan
oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja yhteystiedot

Rautalammin kunta
Sivistyslautakunta

Pöytäkirja
20.01.2021

1/2021

32 (32)

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja
puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätöss voidaan antaa tiedoksi sähköisenä
viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rautalammin kunnan
neuvonnasta, Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi, sposti: rautalammin.
kunta@rautalampi.fi ja puhelin 040 164 2000. Kunnanvirasto on avoinna ma-pe klo 9-
15.

