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________________________________________________________________________________ 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 

 

 

 

 

 

Hallitus Valtuusto 

 

 

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

 

Sivltk 108 § 

 

 

Vs. koulutusjohtajan ehdotus: 

 

Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 

Päätös:  Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan tarkastajat 

 

Sivltk 109 § 

 

 

Vs. koulutusjohtajan ehdotus: 

 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Helena Hänninen ja Annikki Kaipainen 

 

 

Päätös:   Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 

 

 

 

 

 

Hallitus Valtuusto 

 

 

Tiedoksiannot/ Kotihoidontuen kuntalisä lokakuussa 

 

 

Sivltk 110 §   

Lokakuussa 2016 kotihoidontuen kuntalisää myönnettiin 15 perheelle. Tuen pii-

riin kuului 27 lasta. Lokakuun kuntalisän menot olivat  

2148,39 €.   
 

 Marraskuussa 2016 kotihoidontuen kuntalisää myönnettiin 14 perheelle. Tuen 

piiriin kuului 26 lasta. Marraskuun kuntalisän menot olivat  

2100 €.   

 

 

 

 

 

Vs. koulutusjohtajan ehdotus: 

  Sivistyslautakunta päättää merkitä ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi. 

 

   

Päätös:  Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 

 

 

 

 

 

Hallitus Valtuusto 

 

 

Koulupsykologin palveluiden ostaminen 

 

Sivltk 111 § 

Rautalammin kunnan koulutoimessa on tarve nuorisopsykologin palveluil-

le. Koulupsykologin tehtäväalueeseen kuuluu koko perusopetus, esiopetus 

ja lukio.   Palvelun tulisi sisältää sekä tutkimuksia että tutkimusta seuraavaa 

jatkohoitoa.  Tähän asti palvelua on hankittu ostopalveluna Tietotaitoa 

Group yritykseltä, Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymän Nuorten 

Työryhmältä ja muilta tahoilta. Tietotaitoa Group on tehnyt mm. oppimis-

valmiustutkimuksia Rautalammin esikoululaisille ja koululaisille. Joitakin 

oppimisvalmiustutkimuksia on ohjattu myös erikoissairaanhoidon kuten fo-

niatrian puolelle. Palvelu on pitänyt sisällään lähinnä tutkimuksen.  

Suonenjoella toimiva Nuorten Työryhmä ( Sisä-Savon terveydenhuollon 

kuntayhtymän psykiatrian avohoito 14-20 vuotiaille ) on hoitanut tähän asti 

Rautalammin kunnan alueen koulupsykologin tehtäviin kuuluvia tehtäviä, 

mutta nyt se palvelumahdollisuus on suljettu ja nuorten työryhmä hoitaa 

jatkossa vain heidän toimialaansa kuuluvia tehtäviä. Nuorten työryhmä il-

moitti keväällä 2016, että Rautalammin kunnan tulee miettiä kuinka se jat-

kossa tarjoaa koulupsykologipalvelun.  

Koulupsykologin tehtäviin kuuluu psykologiliiton kuvauksen mukaan seu-

raavat tehtävät:  

Koulupsykologi edistää koulu- ja opiskeluyhteisön hyvinvointia sekä yh-

teistyötä opiskelijoiden perheiden ja muiden läheisten kanssa. Koulupsyko-

logi tukee opiskelijoiden oppimista ja hyvinvointia sekä sosiaalisia ja 

psyykkisiä valmiuksia. Koulupsykologi tekee oppimisvaikeuksien ja – vah-

vuuksien arviointia, jatkohuoltosuosituksia, neuvontaa ja konsultointia. 

Naapuri kunnista eli Suonenjoelta ja Vesannolta on kysytty palveluiden jär-

jestämiseen mahdollista yhteistyötä, mutta näillä kunnilla ei ole nyt tarvetta 

yhteistyölle. Koulukuraattori on pyytänyt tarjouksen yhden viikonpäivän 

palveluostosta muutamilta ja tarjouksen ovat antaneet Poiju ja Tietotaitoa 

Group. Molempien hinta on noin 700€/päivä. Näin ollen päivä viikossa nel-

jänä päivänä kuukaudessa ja kymmenen kuukauden ajan vuodessa tuottaisi 

koulupsykologin ostopalvelun hinnaksi 28 000€ / vuosi. 

 

 

Vs. koulutusjohtajan ehdotus: 

Koulutusjohtaja ehdottaa Rautalammin kunnan vuodelle 2017 talousarvi-

oon 28 000 euron lisäystä koulupsykologipalvelun turvaamiseksi Rauta-

lammin kunnassa.  

   

 

Päätös:  Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti 
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Sivistyslautakunta   7.12.2016   

________________________________________________________________________________ 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 

 

 

 

 

 

Hallitus Valtuusto 

 

 

Kunnan ennaltaehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilö 

 

Sivltk 112 § 

Kunnan ennaltaehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilön tehtävä on tällä het-

kellä kunnan sosiaalitoimessa, mutta sosiaalitoimen edustaja Lauri Ruota-

nen ehdottaa, että tehtävä siirretään kunnan liikunta- ja vapaa-

ajansihteerille. Liikunta- ja vapaa-ajan sihteeri kertoi, että käytännössä hän 

ja etsivä nuorisotyöntekijä ovat jo ottaneet tehtävä hoitaakseen.  

 

 

Vs. koulutusjohtajan ehdotus: 

Koulutusjohtaja ehdottaa sivistyslautakunnalle tehtävän siirtoa toivotun 

mukaisesti. 

 

Päätös:  Asia jätetään pöydälle lisäselvityksiä varten. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 

 

 

 

 

 

Hallitus Valtuusto 

 

 

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 liikuntapaikka-

rakentamiseen 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.  



RAUTALAMMIN KUNTA  Kokouspäivä   Sivu 7  
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 

 

 

 

 

 

Hallitus Valtuusto 

 

 

 

Päätös:  Sivistyslautakunta päätti jättää asian pöydälle lisäselvitystä varten. 

 

___________________ 

 

 

Sivltk 113 § 

Liite 1-6 

Liitteissä 1-6 on lisäselvitystä urheilukentän huoltorakennuksesta. Mukana 

on rakenne- ja pohjapiirroskuvat sekä kustannuslaskelmat. 

   

Vapaa-ajansihteeri tulee kokoukseen esittelemään huoltorakennuksen suun-

nitelmia. 

 

 

Vs. koulutusjohtajan ehdotus:  

Koulutusjohtaja ehdottaa, että sivistyslautakunta antaa luvan tekniselle toi-

melle valmistella ja toteuttaa urheilukentän huoltorakennuksen rakentami-

nen.  

 

Päätös:  Päätettiin esittää, että tekninen toimi valmistelee huoltorakennuksen suun

  nittelua siten, että pesuhuoneet ja tuomaritilan suihku poistetaan ja lisätään 

  varastotiloja sekä kunnan että urheiluseurojen välineille. Lisäksi laatoituk

  sen tarpeellisuutta kannattanee miettiä. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 

 

 

 

 

 

Hallitus Valtuusto 

 

 

Kerkonjoensuun koulun peruskorjaus suunnittelu 

 

Sivltk 114 § 

Kerkonjoensuun koululle suunnitellaan remonttia. Kerkonjoensuun koulun 

remontin suunnittelussa tulisi ajatella kokonaisuutta ja mahdollisuutta mo-

nitoimitalon toimintamahdollisuuksia. Tavoiteena on maksimoida raken-

nuksen elinkaari sekä pyrkiä tilojen käyttöasteen nostamiseen. Koulun ja 

ryhmäperhepäivähoihon yhdistäminen samoissa tiloissa koulun kanssa toisi 

molempien toiminnalle hyötyä. 

 

Kerkolla on tällä hetkellä Ryhmäperhepäivähoito Satakieli kunnan omista-

massa rivitalossa, josta kaksi asuntoa on yhdistetty. 

 

Perusteluja sille, miksi ryhmäperhepäivähoito tulisi suunnitella Kerkon 

koulun yhteyteen: 

- ruokahuolto ja siivous samassa (tällä hetkellä ruoka kuljetetaan kou-

lulta, siivouksen tekevät päivähoidon henkilöstö) 

- yhteisten tilojen käyttö (synenergia) 

- yhteistyö kokonaisuudessa varhaiskasvatus, esiopetus, alku- ja pe-

rusopetus 

- esikoululaiset pääsisivät samassa talossa aamu- ja iltapäivähoitoon 

(nyt kuljetetaan taksilla) 

 

Muita pohdintoja Kerkon koulun tilojen hyödyntämiseen: 

- palvelutalotoiminta esim. neuvolapalvelut, kirjasto/lukusali palvelu 

- kesäajan Hostel-palvelut  

- kuntosalitilta 

 

Vs. Koulutusjohtajan ehdotus: 

Koulutusjohtaja ehdottaa, että sivistyslautakunta pyytää teknistä toimea oh-

jeistamaan suunnittelutoimstoa ottamaan huomioon edellä olevat seikat 

suunnitellessaan Kerkonjoensuun koulun peruskorjausta. 

 
 
Päätös:  Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 

 

 

 

 

 

Hallitus Valtuusto 

 

 

Vetoomus työkännyköiden saamiseksi Rautalammin kunnan opettajille 

 

Sivltk 115 § 

Liite 7 

Rautalammin kunnan opettajat ja Rautalammin Opettajien Ammattiyhdistys 

on jättänyt vetoomuksen sivistyslautakunnalle työkännyköiden hankinnasta. 

Vetoomus liitteenä 7. 

 

 

Vs. koulutusjohtajan ehdotus:  

Vs. koulutusjohtaja ehdottaa, että kunta ei hanki opettajille henkilökohtaisia 

työkännyköitä, vaan koulatti oujen yleispuhelimina toimivia kännyköiden 

määrä lisätään Matti Lohelle kahdella ja Kerkonjoensuun koululle yhdellä 

vanhoihin määriin ja vanhat kännykät päivitetään uusiin kaikilla kolmella 

koululla. Uusien yleispuhelimien tulee olla älykännyköitä, jotta niiden 

kanssa voidaan tehdä uuden opetussuunnitelman mukaisia tehtäviä ja tehtä-

vän antoja oppilaille. Kukin koulu suunnittelee puhelimiin varausjärjestel-

män, jolloin opettajahuoneen kännykän lisäksi olevia kännyköitä opettaja 

voi tarvittaessa ottaa mukaansa koulun ulkopuolella tapahtuvien työtehtä-

vien hoitamiseen. Lisäksi kukin opettaja huolehtii, että lähtiessään oppilai-

den kanssa koulun ulkopuolelle retkelle hän ottaa myös turvallisuussyiden 

tähden koulun puhelimen mukaansa.  

 

Päätös: Päätettiin, että hankitaan Matti Lohen koululle viisi puhelinta ja  

 Kerkonjoensuun koululle yksi uusi puhelin ja päivitetään vanhat puhelimet 

 ajanmukaisiin kaikilla kolmella koululla. 
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 Lautakunta 

 

 

 

 

 

Hallitus Valtuusto 

 

 

Vuorotteluvapaa/Tiina Louhikallio 

 

Sivltk 116 § 

 

Varhaiskasvatusjohtaja Tiina Louhikallio on hakenut vuorotteluvapaata 

ajalle 1.2.2017–30.7.2017. Vuorotteluvapaan ehtojen mukaan 

vuorotteluvapaan kestää vähintään 100 ja enintään 180 kalenteripäivää ja 

vuorotteluvapaalle lähtevällä pitää olla työhistoriaa vähintään 20 vuotta.  

Tiina Louhikallion vuorotteluvapaahakemus täyttää vaadittavat ehdot työs-

säoloajan, iän ja vapaan pituuden suhteen.  

 

Vuorotteluvapaasta sovitaan kirjallisella sopimuksella työnantajan ja työn-

tekijän välillä. Työnantaja sitoutuu palkkaamaan työ- ja elinkeinotoimistos-

sa työttömän työnhakijana olevan henkilön vuorotteluvapaan ajalle.  

 

 

 

Vs. koulutusjohtajan ehdotus: 

Sivistyslautakunta hyväksyy varhaiskasvatusjohtaja Tiina Louhikallion 

vuorotteluvapaahakemuksen ja tehtävän vuorottelusopimuksen ja päättää 

valtuuttaa koulutusjohtajan neuvottelemaan vuorotteluvapaalain 9 §:ssä 

määritellyt ehdot täyttävän henkilön palkkaamisesta kunnan palvelukseen. 

 

Päätös  Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti 
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 Lautakunta 

 

 

 

 

 

Hallitus Valtuusto 

 

 

Kerkonjoensuun koulun väistötilat 

 

Sivltk 117 § 

Liite 8 

 

Kerkonjoensuun koulun vanhempaintoimikunta on toimittanut 

sivistyslautakunnalle, eteenpäin toimitettavaksi kunnanhallitukselle, 

kirjelmän Kerkonjoensuun koulun peruskorjauksen aikaisesta väistötilasta 

(liite 8). 

Työryhmä Merja Koivula-Laukka, Mari-Anne 

Mielikäinen, Antti Tuppura, Markku Siponen on 

kokoontunut 22.11.2016 ja todennut seuraavaa: 

- Todettiin, että väistötilojen kustannukset uuden tarjouksen (Cramon 

väistötilat) mukaan ovat noin 128 000 €. (laskelma sis. Alv.) 

- Kirjaston tiloja lämmitetään tällä hetkellä, joten lämmitystä ei 

tarvitse väistötilojen takia lisätä. 

- Kirjaston väliseinien arvioidut rakennuskustannukset ovat noin 

3000 – 4000 €. 

     

Kontit Cramon tarjous 12 kk   105648  

perustukset   2462  

ruokakuljetukset   7000  

Seuralan vuokra   6000  

Seuralan sähkö   1500  

konttien sähkö   2500  

liittymät konteille sähkö, vesi, viemäri  2500  

   127610  

     

- Koulukyytien järjestäminen ja niihin liittyvien seikkojen selvittäminen on 

tarkemmin mahdollista keväällä 2017 johtuen mm. koulukuljetuskyytien 

kilpailutuksen valmistumisesta helmi-maaliskuussa, erityislasten 

kyytihakemukset tullaan käsittelemään huolellisesti ottaen heidän 

erityisitarpeensa huomioon ja kuljetukset pyritään toteuttamaan niin, ettei 

oppilaille tule keskimääräisesti nykyistä pidempiä aikoja odottaa tai erillistä 

odotuspaikkaa tarvittaisiin. 

- Kirjaston tiloissa on toiminut aikaisemminkin koulut remontin aikana, 

joten tilat soveltuvat niiltä osin koulutiloiksi, mukaanlukien piha-alueet. 

Kirjaston tilat soveltuvat myös esikoululaisille ja tarkempi selvitys ip-

toiminnan järjestämisestä tehdään keväällä 2017. Ip-toiminnassa selvitetään 

mahdollisuutta, että oppilaat/jotkut oppilaista siirtyisivät iltapäiväkyydillä 

Satakielen tiloihin. 

- Koulun ruokatilauksia on mahdollista tehdä Kerkonjoen kyläkaupan 

kautta koulun remontin aikana  ja asia selvitetään.  



RAUTALAMMIN KUNTA  Kokouspäivä   Sivu 12  

 

Sivistyslautakunta   7.12.2016   

________________________________________________________________________________ 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 

 

 

 

 

 

Hallitus Valtuusto 

 

Kirjaston kivijalan käyttö väistötilana on kustannuksiltaan edullisempi ja 

tila on toiminut aiemmin väistötilana Matti Lohen koulun, lukion ja 

Pentinpellon päiväkodin remontin aikana. 

  

 

Vs. Koulutusjohtaja ehdottaa:  

Koulutusjohtaja ehdottaa, että sivistyslautakunta toimittaa kirjelmän 

kunnanhallittukselle. 

 

 

 

Päätös:  Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


