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 Lautakunta 

 

 

 

 

 

Hallitus Valtuusto 

 

 

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

 

Sivltk 90 § 

 

 

Vs. koulutusjohtajan ehdotus: 

 

Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 

Päätös:  Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan tarkastajat 

 

Sivltk 91 § 

 

 

Vs. koulutusjohtajan ehdotus: 

 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Riitta Hiironen ja Johanna Siikavirta 

 

 

Päätös:   Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 
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 Lautakunta 

 

 

 

 

 

Hallitus Valtuusto 

 

 
Tiedoksiannot/ Kotihoidontuen kuntalisä syyskuussa 

 

 

Sivltk 92 § Syyskuussa 2016 kotihoidontuen kuntalisää myönnettiin 14 perheelle. Tuen 

piiriin kuului 26 lasta. Syyskuun kuntalisän menot olivat 2100 €.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vs. koulutusjohtajan ehdotus: 

  Sivistyslautakunta päättää merkitä ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi. 

 

 

Päätös:  Merkitään tietoon saatetuksi. 
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Koulukuljetusten ja kutsutaksien suorahankintapäätös ajalle 1.1.2017-28.2.2017 

 

  

Sivltk 93 § 

Rautalammin kunnan koulukuljetus ja kutsutaksihankinnat sekä peruspalve-

luiden kuljetuspalvelut on annettu IS-hankinta OY:n kilpailutettavaksi. Lain 

edellyttämät pakolliset määräajat (40pv. + 21pv.) huomioiden hankinta-

aikataulu vie aikaa maliskuuhun 2017 asti. Jotta lakisääteinen koulukuljetus 

ja kuntalaisia palveleva kutsutaksipalvelu toimii uudelleen kilpailuttamisen 

valmistelun ja prosessin suunnittelun ajan taaten kuntalaisille tarvittavat ta-

salaatuiset palvelut koulutusjohtaja pyytää sivistyslautakunnalta lupaa tehdä 

suorahankintapäätös koulukuljetusten ja kutsutaksipalvelun ostamiseen 

ajalle 1.1.2017-28.2.2017. 

 

 

Vs. koulutusjohtajan ehdotus: 

Sivisyslautakunta antaa koulutusjohtajalle luvan tehdä suorahankintapää-

töksen koulukuljetusten ja kutsutaksien toiminnan turvaamiseksi ajal-

le1.1.2017-28.2.2017. 

 

Päätös:  Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 
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 Lautakunta 

 

 

 

 

 

Hallitus Valtuusto 

 

 

Kutsutaksipalvelun suorahankintapäätös ajalle 21.12-31.12.2016 

 

Sivltk 94 § 

 Kunnan järjestämä kutsutaksipalvelu on joukkoliikennettä 

korvaavaa toimintaa ja palvelee kuntalaisia. Rautalammin kunnan alueella 

muu julkinen liikenne on lähes olematonta, joten liikkuminen kunnan alu-

eella on kutsutaksipalvelun varassa. 

 

 

Jotta kuntalaisia palveleva kutsutaksipalvelu toimii uudelleen kilpailuttami-

sen valmistelun ja prosessin suunnittelun ajan taaten kuntalaisille tarvittavat 

tasalaatuiset palvelut koulutusjohtaja pyytää sivistyslautakunnalta lupaa 

tehdä suorahankintapäätös koulukuljetusten ja kutsutaksipalvelun ostami-

seen ajalle 21.12.-31.12.2016 

 

 

 

 

Vs. koulutusjohtajan ehdotus: 

Sivisyslautakunta antaa koulutusjohtajalle luvan tehdä suorahankintapäätös 

kutsutaksien toiminnan turvaamiseksi ajalle 21.12-31.12.2016. 

 

Päätös:  Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 
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 Lautakunta 

 

 

 

 

 

Hallitus Valtuusto 

 

 

Varhaiskasvatuksen toiminnanohjausjärjestelmän hankinta 

 

Sivltk 95 §   

  

Rautalammin kunnan varhaiskasvatuksen toiminnanohjausjärjestelmässä on 

käytössä ns. peruspaketti, jolla on pystytty hoitamaan lapsen sijoitukset ja 

maksupäätökset. Toiminnanohjausjärjestelmät ovat kehittyneet huimaa 

vauhtia ja esimerkiksi tuntiperusteinen laskutus on tuottanut haasteita tällä 

toiminnanohjausjärjestelmällä. 

28.9.2016 tarjouspyynnöt varhaiskasvatuksen toiminnanohjausjärjestelmäs-

tä lähetettiin kolmelle eri toimijalle: CGI, Tieto Welfare Finland (nykyinen 

toimija) ja While On The Move Oy. Tavoitteena on hankkia nykyaikainen ja 

helppokäyttöinen tietojärjestelmä, jota hyödyntävät niin asiakkaamme kuin 

henkilöstö. Vaatimuksena on toimintavarma ja luotettava käyttötuki var-

haiskasvatuksemme käyttöön. Tavoitteena on myös mahdollistaa hoitoaika-

perusteinen maksujärjestelmä. 

 

Tarjoukset tuli jättää 12.10.2016 mennessä ja määräaikaan mennessä tar-

jouksen jätti kaksi toimijaa: Tieto Welfare Finland ja While On The Move 

Oy. Tarjouksessa ilmoitimme, että valinnassa annamme laatupisteitä (max. 

50 pistettä) järjestelmän helppokäyttöisyydelle, käyttötuen saavutettavuu-

delle ja järjestelmän toimintavarmuudelle sekä kokonaishinnalle (max. 50 

pistettä) kolmen (3) vuoden ajalta (käyttöönoton kustannukset + kolmen 

vuoden vuosikustannukset). 

 

While On The Move Oy pääsi sekä laatupisteissä että kokonaishinnassa 

maksimi pisteisiin. 

While On The Move Oy (Daisy) pisteet: 

1. laatupisteet: 50 pistettä 

2. kokonaishinta: 50 pistettä     YHTEENSÄ: 100 

pistettä 

 

Tieto Welfare Finland (Effica) pisteet: 

1. laatupisteet: 44 pistettä 

2. kokonaishinta: 31,5 pistettä  YHTEENSÄ: 75,5 

pistettä 

 

 

Vs. koulutusjohtajan ehdotus: 

Koulutusjohtaja ehdottaa, että sivistyslautakunta päättää  antaa luvan var-

haiskastusjohtajalle hankkia ja ottaa käyttöön 1.1.2017 alkaen varhaiskas-

vatuksen toiminnanohjausjärjestelmäksi While On The Move Oy:n valmis-
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 Lautakunta 

 

 

 

 

 

Hallitus Valtuusto 

 

taman toiminnanohjausjäärjestelmän, jotta varhaiskastusyksikön tavoite 

siirtyä hoitoaikaperusteiseen maksujärjestelmään voidaan aloittaa. 

  

 

Päätös:  Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 
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 Lautakunta 

 

 

 

 

 

Hallitus Valtuusto 

 

 

Päivähoidon toiminnanohjauksen irtisanominen 

 

Sivltk 96 § 

Rautalammin kunta irtisanoo kaikki päivähoidon sopimukset Rautalammin 

kunnan päivähoidon ja Tieto Welfare Finland (Effica) välillä.  Irtisanomis-

aika sopimuksessa on kolme (3) kuukautta. Näin ollen sopimuksen viimei-

nen päivä on 27.1.2017. 

 

 

 

Vs. koulutusjohtajan ehdotus: 

Koulutusjohtaja ehdottaa, että sivistyslautakunta antaa varhaiskavatuspääl-

likölle luvan irtisanoa kaikki päivähoidon sopimukset Rautalammin kunnan 

päivähoidon ja Tieto Welfare Finland (Effica) välillä.   

 

 

Päätös:   Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 
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 Lautakunta 
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Rautalammin kunnan yrittäjyyskasvatusstrategia 

  

Sivltk 97 §   

Rautalammin kunnan yrittäjyyskasvtustrategiaa on valmisteltu vuodesta 

2015 Ytyä yrittäjyyteen hankkeen yhteydessä ja 8.12.2015 on työryhmän 

työn tuloksena julkaistu Rautalammin yrittäjyyskasvatuksen strategian 

luonnos. Tältä pohjalta ja yrittäjyyskasvatustiimin yhteistyönä on liitteenä 

oleva Rautalammin yrittäjyyskasvatusstrategia valmistunut. Tiimiin kuuluu 
peruskoulun ja lukion opettajia sekä yrittäjiä ja yrittäjäjärjestön edustajia 
tai näitä edustajia voidaan kutsua mukaan kokouksiin asiantuntijajäseniksi. 
Yrittäjyyskasvatustiimi tekee vuosittain lukuvuosisuunnitelman ja toteuttaa 
sen yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Tiimi huolehtii myös kunnan yrit-
täjyyskasvatusstrategian tavoitteiden päivittämisestä 3-5 vuoden välein. 
Tavoitteet vuoteen 2019 mennessä ovat: 

 

1. Nuorten vahvuuksien esiin nostaminen 

2. Oppijoiden ja yrittäjien yhteistyöprojektit säännöllisiä 

3. Yrittäjyyskasvatus näkyy koulujen vuosisuunnitelmissa ja käytännön 

työssä 

4. Oppijoiden omissa projekteissa toimivia malleja eri luokka-asteilla 

5. Nuorten mikroyritysalustan rakentaminen 4H-yrittäjyyden pohjalle 

6. Rautalammin Unelma ilmentyy nuorten maailmassa - nuorten itsensä 

esiin tuomana 

7. Kuntaorganisaation moninaisuuden hyödyntäminen yrittäjyyskasvatuk-

sen tukemisessa 

8. Kunnan yrittäjyyskasvatustiimin ohjaamaa toimintaa vuosittain (Tiimiin 

kuuluu peruskoulun ja lukion opettajia, yrittäjiä ja yrittäjäjärjestöjen edusta-

jia) 

 

 

Vs. koulutusjohtajan ehdotus: 

Koulutusjohtaja ehdottaa, että sivistyslautakunta hyväksyy Rautalammin 

kunnan yrittäjyyskasvatusstrategian ja vuoteen 2019 asetetut tavoiteet. 

 

Päätös:  Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 
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Rautalammin lukion koulukohtaisten soveltavien yrittäjyyskasvatuskurssien kurssikuvaukset 

 

Sivltk 98 §  

Liite 1  

Rautalammin lukio tarjoaa opiskelijoilleen mahdollisuutta opiskella yrittä-

jyyttä. Lukiossa on ollut tarjolla teemaopintona (TO31) Yrittäjyyskurssi, 

jonka tavoitteena on mm. saada perustietoa yrittäjyydestä käytännön lähei-

sesti ja tekemällä oppien, löytää itsestään sisäisen yrittäjän piirteitä ja tutus-

tua ratsastuskouluyrityksen toiminnan periaatteisiin, työntekijöiden toimen-

kuviin ja toiminnan osa-alueiden toteuttamiseen. 

 

Nyt Rautalammin kunnassa on yrittäjyysstrategia ja yrittäjyyttä tulee voida 

opiskella laajemmin ja kaikilla yrittäjyyden aloilla, ei pelkästään hevosta-

louteen liittyen.  Rautalammin lukio on aloittanut tarjoamaan myös Man-

sikka Ry:n ja Savonian yhteistyön myötä Savonian ohjaamaa yrittäjyys-

kurssia. 

 

Yrittäjyyskasvatuksen projektikurssi (5.38)ja yrittäjyyskasvatuksen 

jatkoprojektikurssi (5.39) ovat koulukohtaisia soveltavia kursseja, joita 

opiskelija voi halutessaan suorittaa lukio-opintoinaan. 
 

 

 

Vs. koulutusjohtajan ehdotus: 

Koulutusjohtaja ehdottaa, että sivistyslautakunta päättää hyväksyä Rauta-

lammin lukion koulukohtaisiksi soveltaviksi kursseiksi yrittäjyyskasvatuk-

sen projektikurssin ( 5.38) ja yrittäjyyskasvatuksen jatkoprojektikurssin 

(5.39). 

 

Päätös:  Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 

 



RAUTALAMMIN KUNTA  Kokouspäivä   Sivu 10 

 

Sivistyslautakunta   27.10.2016   

________________________________________________________________________________ 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 
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Kerkon koulun peruskorjauksen suunnitelma väistötilaksi 

 

Sivltk 99 §   

Kerkon koulun peruskorjauksen väistötiloiksi on tutkittu erilaisia vaihtoeh-

toja. Markku Siponen on kysynyt seuraavanlaisia hintatietoja: 

 

a) Seurala ja Parmaco yht. n. 150 000e (tilat lainassa) 

b) Seurala ja Morehouse yht. n. 144 000e (kontit kunnan omistukseen) mo-

lempiin lisätään ruokakuljetus kust. 7000e 

 

c) kyytitarjous Kiesimä - Kerkon koulu - Rautalampi 39 000e. 

 

Koulun käyttökustannukset n. 33 000e. 

Kirjastolta koituvat kulut n. 4000e. 

 

d) Sivistysosaston hallinnossa laskettiin tällainen yhteishinta opetuksen jär-

jestämisestä kirjaston tiloissa. Laskelmista puuttuu ruuan jakeluun liittyvä 

osuus vielä. 

 

Kirjaston sähkö- ja lämmityskuluista 23% (455 neliötä) 

(4,5 kulut 1984 € eli kulut / lukuvuosi) 

9kk kulut 3968 € 

 

Koulukuljetukset: 

50 oppilasta 

187 koulupäivää (lkv 2015-2016) 

2 nousua kuljetukseen/ päivä 

3,60€ / nousu kuljetukseen 

50 *187*2*3,6= 67 320€ 

 

Kuljetukset    67 320€ 

Kirjaston kulut +   3968€ 

   = 71 288€ 
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Vs. koulutusjohtajan ehdotus: 

Koulutusjohtaja ehdottaa, että sivistyslautakunta päättää Kerkon koulun pe-

ruskorjauksen ajaksi väistötiloiksi kirjaston Kivijalan tiloja. Tekniselle 

osastolle annetaan tehtäväksi remontin suunnittelu ja toteutus. 

 

Päätös:  Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 
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Kirjaston Kivijalan peruskorjaus 

 

Sivltk 100 § 

 

Kivijalka on kuntalaisten runsaasti käyttämä yleisötila jossa on vuosittain 

eri tilaisuuksissa yhteensä noin 10 000 kävijää. Tilassa järjestetään teatteri-

esityksiä, konsertteja, yhdistysten kokoontumisia viikoittain ja perhetilai-

suuksia ristiäisistä hautajaisiin. Lisäksi Kivijalka on kansalaisopiston käy-

tössä ja siellä järjestetään iso osa kunnan omista koulutus ym. tilaisuuksista 

Kirjaston alakerrassa oleva yleisötila jätettiin rakennusvaiheessa hiekka-

pohjaiseksi varatilaksi. Myöhemmin betonilattia valettiin suoraan hiekka-

pohjalle. Pinnoitteeksi on kahdessa erässä laitettu ensin kahvilatilaan ja 

myöhemmin muuhun osaan edullista ohutta muovimattoa. Kahvilatilan on 

alun perin rakentanut Rautalammin Työttömät ry. Sinne sijoitettiin Rauta-

lammin Haka Oy:n asunnoista poistetut keittiökalusteet, jotka myöhemmin 

on korvattu Pentipellon päiväkodilta siirretyillä kalusteilla. Kun Kivijalkaan 

majoitettiin Matti Lohen koulu, koulun remontin ajaksi, tilaan rakennettiin 

2 wc:tä. 

Kalustus on vanhaa lukiolta saatua ja pöytinä ovat Matti Lohen koulun 

vanhat keittolanpöydät. Tuoleja on saatu kunnan eri toimipisteistä. Kirjas-

ton on hankkinut tilaan nousevan katsomon, videotykin, dataprojektorin, 

äänentoistolaitteet ja muuta irtaimistoa. 

Viime vuosina Kivijalka on toiminut kunnan väestötilana ja sinne on majoi-

tettu remonttien ajaksi Matti Lohen koulun oppilaita, Pentipellon päiväkoti 

ja viimeksi lukio. Kun tila on toiminut koulujen ja päiväkodin käytössä sin-

ne on jouduttu rakentamaan väliseiniä kolmeen eri otteeseen. Seinät on nyt 

purettu mutta seinissä ja lattioissa on jälkiä purkamisen jäljiltä. Lattia on 

kovan käytön takia kulunut. Lisäksi valaistus on ongelmallinen. 

Peruskorjauksessa on tarkoitus uusia lattia, parantaa akustiikkaa, korjata ja 

maalata seinät, uusia sähköistyksiä ja rakentaa varastotila kalusteille. Lisäk-

si kalustus voidaan ajanmukaistaa ja hankkia pimennysverhot elokuvaesityk 

siä varten. 

 

 

Vs. koulutusjohtajan ehdotus: 

Koulutusjohtaja ehdottaa, että sivistyslautakunta päättää ehdottaa kirjaston 

Kivijalan peruskorjauksen toteuttamista vuonna 2017, mikäli tätä tilaa ei 

käytetä Kerkonkoulun  väistötilana. Tekniselle osastolle annetaan tehtäväksi 

remontin suunnittelu ja toteutus.Talousarvion investointiosaan peruskor-

jaukseen on esitetty 80 000 euron määräraha vuosille 2017–2018. Mikäli 

sivistyslautakunta on päättänyt pykälässä 99, että Kerkonkoulun väistötila-

na toimii kirjaston Kivijalka lukuvuonna 2017-2018, niin koulutusjohtaja 

ehdottaa, että kirjaston Kivijalan peruskorjaus siirtyy vuoteen 2019. 
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Päätös:  Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 
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Täyttämättömän päivähoidon toimen täyttäminen 

 

Sivltk 101 § 

 

Pirjo Haapamaa on 21.4.2016 päivätyllä hakemuksella ilmoittanut irtisa-

noutumisen eläkkeelle siirtymisen johdosta 1.10.2016 alkaen. 

 

 Varhaiskasvatusjohtaja pyytää sivistyslautakunnalta ja edelleen kunnanhal-

litukselta lupaa, että määräaikainen lastenhoitaja voidaan siirtää tähän täyt-

tämättömään toimeen ja muuttaa lastenhoitajan toimi toistaiseksi voimassa 

olevaksi 1.1.2017 alkaen.   

 

 

 

Vs. koulutusjohtajan ehdotus: 

Koulutusjohtaja ehdottaa, että sivistyslautakunta pyytää kunnanhallitukselta 

lupaa  varhaiskasvatusjohtajalle siirtää määräaikainen lastenhoitaja täyttä-

mättömään toimeen ja muuttaa lastenhoitajan toimi toistaiseksi voimassa 

olevaksi 1.1.2017 alkaen. 

 

Päätös:  Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 
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Liikunnanohjaaja/seuratyöntekijä 
 

Sivltk 102 § 

Liite 2 

Rautalammin Urheilijat, yrittäjät ja Rautalammin kunta ovat palkanneet yh-

teistyössä seurakehittäjän tuottamaan liikunnanohjauspalveluja kuntalaisille. 

Tehtäviin on kuulunut hiihto- ja uimakoulut, yleisurheilun viikkokisat, pe-

säpallo- ja jalkapallokoulun järjestäminen, lentopallo-, sähly- ja liikunta-

kerhojen ohjaamiseen, viikkohiihtojen järjestäminen, kunnan henkilöstön 

liikuntavuorojen ja tapahtumien organisointiin sekä eri lajien harrastetur-

nausten järjestämiseen.   

 

Rautalammin kunta on sitoutunut 2013 - 2016 valtuustokaudella tukemaan 

seurakehittäjän palkkausta 25.000 eurolla vuodessa. Palkkakustannusten ol-

lessa tätä suuremmat palkkamenoihin on osallistunut Rautalammin Urheili-

jat ja paikalliset yritykset. Rautalammin Urheilijat ovat tarkistaneet seura-

työntekijän palkkaa omalla rahoituksellaan viimeksi vuodelle 2013. Palk-

kaa tulisi tarkistaa tuleville toimintakausille. 

 

Sivistyslautakunnassa on nähty seuratyöntekijän palkkaaminen selkeänä 

positiivisena panoksena erityisesti lasten liikunnanohjaukseen ja pidemmän 

ajanjakson toiminnassa tehtävää on mahdollisuus kehittää kattavammaksi. 

Vapaa-ajansihteeri on selvittänyt taloudellista tukea eri hankkeiden kautta ja 

hakemuksia voidaan jättää aluehallintoviranomaiselle seuratoiminnan kehit-

tämiseen ja maahanmuuttajien kotouttamiseen liikunnan avulla. Lisäksi on 

mahdollista hakea avustusta Kunnossa Kaiken Ikää ohjelman kautta, jolloin 

liikuntatoimintaa toteutettaisiin entistä kattavammin koko kunnan väestölle. 

Avustuksien ja hankkeiden avulla voidaan pienentää kunnan osuutta palk-

kamenoissa vuosittain. 

 

Vs. koulutusjohtajan ehdotus: 

Koulutusjohtaja esittää, että seuratyöntekijän palkkaan annettavaa avustusta 

nostetaan 600€ (ennen 25 000/vuosi ,nosto 25 600€/vuosi). Mikäli han-

keavustuksista saadaan palkkakustannuksiin käyetteäviä varoja, niin  asias-

ta voidaan tehdä uusi esitys.   

 

Päätös:  Sivistyslautakunta päätti keskustelun jälkeen esittää kunnanhallitukselle 

  Rautalammin Urheilijoiden avustussumman nostamista 1200€/vuosi ja 

  tämä summa käytettäisiin seuratyöntekijän palkan tarkistamiseen. 
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Urheilukentän huoltorakennuksen rakentaminen 

 

Sivltk 103 § 

 

Rautalammin urheilukentän huoltotilojen kunto on tullut osin elinkaarensa 

päähän ja uusien huoltotilojen rakentaminen on tullut ajankohtaiseksi. Tar-

koituksena on purkaa taikka uudelleen sijoittaa alueen vanhaa rakennuskan-

taa ja sijoittaa toimintoja uuteen urheilukentän huoltorakennukseen, kuten 

puku- saniteettitilat, kioski ja urheilukentän välineiden varasto. 

 

LC Rautalampi ja LC Rautalampi Malvi ovat sitoutuneet tukemaan hanket-

ta yhteensä 17.000 euron edestä uuden huoltorakennuksen rakentamiseen ja 

käyttämään noin 1350 tuntia talkootyötä vanhojen rakennuksien purkuun 

sekä uuden huoltorakennuksen maalaus- ja pihatöihin. 

 

Hankkeelle on mahdollista hakea AVI:lta valtionavustusta liikuntapaikkara-

kentamiseen 25 – 30 % hankkeen kustannuksista. Avustusta tulee hakea 

31.12.2016 mennessä. Haku on mahdollista tehdä myös tulevina vuosina 

aina vuoden viimeiseen päivään mennessä. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan 

rakennuslupa, vähintään L2- tasoiset piirustukset, rakennustapaselostukset, 

esteettömyysselvitys sekä kustannuserittäin eritelty kustannusarvio. Avus-

tuksen myöntämiselle tarvitaan myös ote kunnan talousarvioon varatusta 

määrärahasta hankkeen toteuttamiseen. 

 

Huoltorakennus pitää sisällään puku- ja saniteettitilat noin 50 - 60 henkilöl-

le, joka tarkoittaa kahta pukuhuonetta varustettuna wc:llä ja suihkuilla. Ra-

kennuksessa on varastotilat urheilukentän tarvikkeille. Lisäksi rakennukses-

sa on yleisö / esteetön wc, kioski ja tekninen tila. 

 

Rakennus on tarkoitus tehdä nykysäädösten mukaisesti hyvää rakennusta-

paa noudattaen ja varustaa lattialämmityksellä ja lämmön talteen ottavalla 

ilmastoinnilla. Huoltorakennus liitetään kaukolämpöön. Tällä tavalla kiin-

teistön huoltokustannukset pidemmällä aikavälillä ovat maltilliset. Koko 

huoltorakennuksen kustannusarvio on noin 300 000 euroa 

 

Rakennuksen hankinta kilpailutetaan hankintalain ja Hilma-menettelyn 

mukaisesti. Rautalammin kunta vastaa suunnittelun toteuttamisesta ja hy-

väksyy suunnitelmat. 

 

Vs. koulutusjohtajan ehdotus: 

Koulutusjohtaja ehdottaa, että sivistyslautakunta antaa luvan tekniselle toi-

melle valmistella ja toteuttaa urheilukentän huoltorakennuksen rakentami-

nen. 
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Päätös:  Sivistyslautakunta päätti jättää asian pöydälle lisäselvitystä varten. 
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Tietokoneiden hankintalupa Matti Lohen koulun rehtorille 

 

 

Sivltk 104 § 

Matti Lohen koululle on suunnitteilla tietokoneiden hankinta, mihin on ta-

lousarviossa määräraha. 

 

 

Vs. koulutusjohtajan ehdotus: 

 

Sivistyslautakunta päättää valtuuttaa Matti Lohen koulun rehtorin hankki-

maan tietokoneita määrärahojen puitteissa. 

 

Päätös:  Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 
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Varhaiskasvatuspalvelun määrä/tuntiperusteinen laskutus varhaiskasvatuksessa 

 

Sivltk  105 § 

 

1.8.2016 siirryimme tuntiperusteiseen maksuun, vaikka toiminnanohjaus-

järjestelmä ei sitä pystynyt tuottamaan. 1.1.2017 alkaen uusi toiminnanoh-

jausjärjestelmä mahdollistaa tuntiperusteisen maksun. 

 

Elokuussa 2016 maksuluokat olivat seuraavat: 

 

 

SOVITTU HOI-

TOAIKA VIIKOS-

SA: 

(rastita haluamasi 

vaihtoehto) 

 

Varhaiskasvatus-

palvelun määrä ja 

sitä vastaava mak-

suosuus kokopäi-

vähoidon maksusta 

Esiopetuksen (4t/pv) lisäksi 

tarvittavan varhaiskasvatus-

palvelun määrä esiopetuk-

sen toimintapäivinä ja mak-

suosuus kokopäivähoidon 

maksusta 

enintään 20t/ vk  (50 %) (40 %) 

alle 35t/vk (75 %) (60 %) 

35t/vk tai enemmän (100 %) (100 %) 

 

Vanhemmilta on tullut palautetta ensimmäisestä ja toisesta maksuluokasta 

ja erityisesti siitä, jos hoito on esim. 25t/ vk, niin maksuluokka on 75 % ko-

konaishinnasta. 

   

Uusi toiminnanohjausjärjestelmä vaatii kuukausi tuntimäärän ja siksi 

ne on muutettu. 

Mutta viikkotunteiksi muutettuna 1. maksuluokka on enintään 20t/vk, 

2. maksuluokka enintään 28t/vk, 3. maksuluokka alle 35t/ vk ja 4. 

maksuluokka 35t/ vk tai enemmän.  Uudessa toiminnanohjausjärjes-

telmässä vanhemmat pystyvät itse seuraamaan hoitomaksua. 
 
 

Tuntiperusteista laskutus 1.1.2017 alkaen seuraavasti: 

 

SOVITTU HOI-

TOAIKA KUU-

KAUDESSA: 

(rastita haluamasi 

vaihtoehto) 

 

Varhaiskasvatus-

palvelun määrä ja 

sitä vastaava mak-

suosuus kokopäi-

vähoidon maksusta 

Esiopetuksen (4t/pv) lisäksi 

tarvittavan varhaiskasvatus-

palvelun määrä esiopetuksen 

toimintapäivinä ja maksu-

osuus kokopäivähoidon mak-

susta 

0-85t/kk  (50 %) (40 %) 

86-120t/kk  (65%) (50%) 

alle 35t/vk  (75 %) (70 %) 

35t/vk tai enemmän  (100 %) (100 %)        
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Vs. koulutusjohtajan ehdotus: 

Uusi tuntiperusteinen asiakasmaksu otetaan käyttöön uuden toiminnanoh-

jausjärjestelmän myötä 1.1.2017 alkaen. 

 

 

Päätös:  Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 
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Viranhaltijapäätökset 

 

Sivltk  106 § 

Sivistyslautakunnan tietoon on tuotu rehtoreiden ja muiden viranhaltijoiden 

viranhaltijapäätökset ajalta 7.6.2016-27.10.2016. 

 

 

 

Vs. koulutusjohtajan ehdotus: 

Sivistyslautakunta päättää merkitä ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi eikä 

siirrä viranhaltijapäätöksiä lautakunnan käsiteltäviksi. 

 

 

 

Päätös:  Merkittiin tietoon saatetuksi. 
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Museon avustuksen tarkistaminen 

 

Sivltk 107 § 

Rautalammin museo saa valtionosuutta vuonna 2016 yhteensä 47 841 euroa. 

Vuodesta 2011 alkaen valtionosuus on laskenut 57 195 eurosta kymmenellä 

tuhannella eurolla viidessä vuodessa. Valtion vahvistamattoman talousarvi-

on mukaan valtionosuus jatkaa laskuaan runsaalla 800 eurolla vuonna 2017. 

Lisäksi kilpailukykysopimuksesta johtuen museoiden valtionosuuteen teh-

dään lisäleikkaus. Tällä hetkellä on epäselvää, mitä se käytännössä tarkoit-

taa. 

Valtionosuuden pieneneminen on johtanut siihen, että Rautalammin muse-

olla ollaan kriisirajalla, pystytäänkö maksamaan palkkaa valtionavun edel-

lyttämille kahdelle museoammattilaiselle. Mikäli kahta ammattilaista ei 

pystytä turvaamaan, tiputaan valtionosuutta saavien museoiden joukosta 

kokonaan pois. Valtionavun piiriin jonottaa museoita, joten valtionosuuden 

piiristä tippuminen vain vuodeksikin olisi museolle lopullista. Se voisi 

merkitä museon sulkeutumista ja pahimmillaan jopa arvokkaiden, ja yli 

50 000 tallennetta käsittävien kokoelmien (n. 25 000 valokuvaa, n 100 te-

oksen taidekokoelma, loput esineitä ja arkistoaineistoa) siirtymistä pois 

Rautalammilta. 

Rautalammin kunnan avustus Rautalammin museolle on vuodesta 2001 al-

kaen ollut 25 000 vuodessa, jonka reaalinen arvo on viidessätoista vuodessa 

luonnollisesti laskenut merkittävästi. Avustusten lisäksi museo harjoittaa 

aktiivista varainhankintaa, jota se pyrkii kaikin tavoin kehittämään. Museo 

hoitaa metsätilaa suunnitelmallisesti, myy museoammatillista työtä tilauk-

sesta eri tahoille, vuokraa museokorttelin asuntoja, ylläpitää museokauppaa. 

Toinen työntekijöistä kouluttautuu paraikaa jotta museo voisi myydä myös 

arkistopalveluja. Oman varainhankinnan tuotto on ollut viime vuosina noin 

40 000- 50 000 euroa. Oman haasteensa taloudelle aiheuttavat vuonna 1938 

valmistuneen arkkitehti Toivo Anttilan suunnitteleman museokiinteistön 

korjauskustannukset. 

Museon tavoitteena on ylläpitää ja vahvistaa väestön ymmärrystä kulttuu-

ristaan, historiastaan ja ympäristöstään. Museo edistää kulttuuri- ja luon-

nonperintöä koskevan tiedon saatavuutta tallentamalla ja säilyttämällä ai-

neellista ja henkistä kulttuuriperintöä tuleville sukupolville, harjoittamalla 

siihen liittyvää tutkimusta, opetusta ja tiedonvälitystä sekä näyttely- ja jul-

kaisutoimintaa. 

Rautalammin museon arvo kunnan omaleimaisen historian ja perinteen yl-

läpitäjänä ja vahvistajana on korvaamaton. Ainutlaatuinen museo on Rauta-

lammin matkailun kehittämisen ympärivuotinen tukipilari, joka luo mah-

dollisuuksia kansallispuiston matkailun kehittämiseen. Museossa käy tällä 

hetkellä vuosittain runsaat 4 000 kävijää. Vaasan yliopiston (2013) tutki-
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muksen mukaan laskennallisesti jokainen museokävijä kasvattaa alueen ta-

loutta 32 - 49 euroa/asiakas. Museo siis hyödyttää alueen yrityksiä taloudel-

lisesti. Lisäksi museo käyttää alueen yritysten palveluja myös itse. 

Museo tarjoaa kuntalaisille ja matkailijoille perusnäyttelyn ja vuosittain 3-5 

vaihtuvaa taide- ja kulttuurihistoriallista näyttelyä. Ulkomuseoalueella on 

nähtävillä monin paikoin kadonnutta rakennusperintöä. Museo on tärkeä 

käyntikohde esimerkiksi juuriaan etsiville Ruotsin ja Norjan suomalaismet-

sien tai Delawaren kävijöille. Museo paitsi työllistää rautalampilaisia mu-

seoalan ammattilaisia, se tuo kuntaan museon ja työntekijöidensä verotuloja 

ja tarjoaa vakituisten työpaikkojen ohella jatkuvasti työkokeilu- ja – harjoit-

telupaikkoja, töitä hankkeissa projektityöntekijöille sekä nuorten kesätyö-

paikkoja. Museo huolehtii kunnan kotiseutuarkistosta ja kulttuuriympäris-

tön hoitoon liittyvästä asiantuntijatyöstä sekä tarjoaa kulttuuriperintöön liit-

tyvää asiantuntija-apua. Museo on mukana erilaisten Rautalammin tapah-

tumien järjestämisessä ja museokortteli puistoineen tarjoaa yhden keskei-

simmistä tapahtumapaikoista. Museo on myös koululaisten ja päiväkoti-

ikäisten säännöllinen vierailu- ja oppimisympäristö. Lisäksi museo on tun-

nettu paljon Rautalampia laajemmalla alueella myös laadukkaasta julkaisu- 

ja tutkimustoiminnastaan. 

 

 

Vs. koulutusjohtajan ehdotus: 

Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnan vuosittaista 

avustusta Rautalammin museolle tarkistetaan valtionosuuden vähenemistä 

vastaava määrä 12 000 euroa, jotta museon toiminnan jatkuminen voidaan 

turvata. 

 

Päätös:  Sivistyslautakunta päätti pyytää kunnanhallitusta ottamaan käsiteltäväkseen 

  Peuran museosäätiön toiminta-avustuksen tarkistamisen. 

 


