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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 
 

 
Aika: 11.4.2018 klo 17.00 
 
Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone 
 
Asiat 
 
   1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
   2 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta 
   3 § Työjärjestyksen hyväksyminen 
   4 § Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.1.2018 alkaen 
   5 § Perhepäivähoidon kustannuskorvaukset vuonna 2018 
   6 § Vapaa-aikapalveluiden perusavustukset 2018 / nuorisotoimi 
   7 § Vapaa-aikapalveluiden perusavustukset 2018 / liikuntatoimi 
   8 § Vapaa-aikapalveluiden perusavustukset 2018  /kulttuuritoimi 
   9 § Seuratalon varaus- ja käyttösääntöjen hyväksyminen 
  10 § Elomaan koulun kuntosalin turvallisuusasiakirja 
  11 § Otto-oikeus viranhaltijoiden päätöksiin 
  12 § Ilmoitusasiat 
  13 § Sivistyslautakunnan jäsenten esittämät asiat 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pöytäkirjan nähtävänä pito. 
 
Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet, pidetään nähtä-
vänä  18.4.2018 hallintotoimistossa ja Hirvensalmen kirjastossa. 
 
 
 
 
Puheenjohtaja       Merk.  Risto Rantalainen 
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Aika:  11.4.2018 klo 17.00-18.05 
 
Paikka  Kunnanhallituksen kokoushuone 
 
Läsnä  Risto Rantalainen pj 

Antti Heinikainen 
Ari Kyröläinen 
Sirpa-Helena Pesonen 
Aada Ruhanen 
Esa Ruhanen 
Pirjo Solasto 
  

Muut läsnä olleet Petteri Lahdelma, perusopetuksen rehtori, esittelijä 
  Heikki Liukkonen, kunnanhallituksen pj. 
 
Poissa  Anne Matilainen,  hallintojohtaja 
  Pirkko Luntta, kunnanhallituksen edustaja 
 
Asiat 
1 §  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
  Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 
 
2 §  Pöytäkirjan tarkastajien valinta 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pirjo Solasto ja Antti Heinikainen 
 

 
  Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus 
 
   
  

Risto Rantalainen  Petteri Lahdelma  
Puheenjohtaja  Esittelijä    

 
 

Pöytäkirjan tarkastajat 
 
 
 
  Pirjo Solasto  Antti Heinikainen 

 
   
Pöytäkirjan nähtävänä pito. 
Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet, 
pidetään nähtävänä 18.4.2018 hallintotoimistossa ja Hirvensalmen kirjastossa. 

 
 

Auli Relander-Ukkonen 
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TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 
 
Sivistysltk 
3 § Rehtori Sivistyslautakunta hyväksyy esitetyn esityslistan asioiden  
  käsittelyjärjestykseksi. 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
 
  Puheenjohtaja totesi, että vapaa-aikatoimen päätösasioiden 
  esittelijänä toimiva hallintojohtaja on poissa ja hänen sijaan 
  vapaa-aikatoimen päätösasioiden esittelijänä toimii 
  hallintosäännön 63 § mukaisesti perusopetuksen rehtori. 
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VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2018 
 
Sivistysltk  
4 §  Eduskunta päätti varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain 

muuttamisesta 8.12.2017 ja tasavallan presidentti hyväksyi lain 
muuttamisen 19.12.2017. Lakimuutos tuli voimaan 1.1.2018 
alkaen. Maksut perustuvat 1.3.2017 voimaan tulleeseen 
varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakiin (1503/2016). Laissa 
säädetään kunnan järjestämässä päiväkoti- ja 
perhepäivähoidossa perittävistä maksuista. Asiakasmaksu 
määräytyy perheen koon ja tulojen sekä lapsen 
varhaiskasvatuksessa vietetyn ajan perusteella. 

 
Muutokset koskevat varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista 
annetun lain (1503/2016) 5 §:n 2 momenttia ja 8 § kohtia. 

 
Kokoaikaisen varhaiskasvatuksen kuukausimaksun 
maksuprosentit ja tulorajat (§ 5) 1.1.2018 alkaen 

 
perheen koko, hlöä Tuloraja, €/kk 

 Korkein  
   maksuprosentti 
2  2 050  10,70 
3  2 646  10,70 
4  3 003  10,70 
5  3 361  10,70 
6  3 718  10,70 

 
Alla tulorajat 31.12.2017 saakka ja 1.1.2018 alkaen.  
Kuukausimaksu = (bruttotulot –tuloraja) x korkein maksuprosentti. 

 
perheen koko  tuloraja 31.12.17

 tuloraja 1.1.2018  
2  1 915  2 050 
3  1 915  2 646 
4  2 053  3 003 
5  2 191  3 361 
6  2 328  3 718 

 
Jos samasta perheestä on useampi kuin yksi lapsi kunnan 
järjestämässä varhaiskasvatuksessa, voidaan nuorimmasta 
kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta määrätä 
5 §:n mukaan määräytyvä asiakasmaksu. Ikäjärjestyksessä 
seuraavasta kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevasta 
lapsesta voidaan määrätä maksu, joka on enintään 50 prosenttia 
nuorimman lapsen maksusta. Kustakin seuraavasta lapsesta 
määrättävä maksu on enintään 20 prosenttia nuorimman lapsen 
maksusta. Määrättäessä perheen muiden kuin nuorimman lapsen 
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maksua käytetään määräytymisen perustana nuorimman lapsen 
laskennallista kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksua. 

 
 Liite 1 Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.1.2018 alkaen. 
 

Rehtori Sivistyslautakunta päättää hyväksyä varhaiskasvatuksen 
asiakasmaksut 1.1.2018 esittelytekstin mukaisesti. 

 
Päätös Hyväksyttiin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-1-5.pdf
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PERHEPÄIVÄHOIDON KUSTANNUSKORVAUKSET VUONNA 2018 
 
Sivistysltk 
 5 §  Kuntaliitto antaa vuosittain suositukset kunnallisen 

perhepäivähoidon kustannuskorvauksista. Kustannuskorvauksia 
maksetaan omassa kodissa työskentelevälle perhepäivähoitajalle 
lapsen hoidosta aiheutuneista välittömistä kustannuksista, joiden 
on tarkoitus kattaa lapsen hoidosta perhepäivähoitajalle 
aiheutuvat todelliset kustannukset. Perhepäivähoidon 
kustannuskorvaukset  2018 liitteenä 2 

 
Liite 2 Perhepäivähoidon kustannuskorvaukset 2018 
 
Rehtori Sivistyslautakunta hyväksyy perhepäivähoidon vuoden 2018 

kustannuskorvaukset liitteen 2 mukaisesti 
 

Päätös Hyväksyttiin.  
 
 
 
 
 

. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-2-5.pdf


Viranomainen  Kokouspäivämäärä Sivu 

HIRVENSALMEN KUNTA                                         Asia/esityslista 

Sivistyslautakunta 11.4.2018 7 
 

    
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 
 

VAPAA-AIKAPALVELUIDEN PERUSAVUSTUKSET 2018 / NUORISOTOIMI 
 
Sivistysltk. 
6  §  Vapaa-aikapalveluiden vuoden 2018 talousarviossa on varattu 

yhdistysten ja yhteisöjen avustuksiin kaiken kaikkiaan yhteensä 
17 500 €.  

 
Vapaa-aikapalvelut ovat yhtenä tehtäväalueena käsittäen kulttuu-
ritoimen, liikuntapalvelut ja nuorisotyön, joten avustuksiin varattuja 
määrärahoja voidaan tarvittaessa kohdentaa aiempia vuosia va-
paammin voimassa olevat avustusperusteet huomioon ottaen.  

 
 Hyväksyttyjen avustusperusteiden mukaan keväällä jaetaan puo-

let talousarvioon varatuista avustuksista perusavustuksina. 
Avustusperusteet on ryhmitelty liikunta-, nuoriso- ja kulttuuritoi-
men avustusperusteisiin. 

 
Hirvensalmen kunnan voimassa olevien nuorisotoiminnan avus-
tusperusteiden mukaan ”avustuksia päätettäessä ensisijaisesti 
tuetaan lasten ja nuorten kerho- ja leiritoimintaa järjestäviä yhtei-
söjä, sekä nuorten itsensä järjestämää harrastustoimintaa. Kaikki 
avustukset myönnetään harkinnanvaraisesti talousarviomäärära-
han puitteissa. Avustuksia haetaan kunnanviraston neuvonnasta 
saatavilla lomakkeilla. Perusavustushakemukset on toimitettava 
vapaa-aikatoimeen maaliskuun loppuun mennessä.”  
 
Kaikki avustukset myönnetään harkinnanvaraisesti talousar-
viomäärärahan puitteissa.”  
  

Vuoden 2018 talousarvioon on varattu nuorisopalveluiden kus-
tannuspaikalle yhteensä 7 750 € avustuksiin, joten jaettavana on 
enintään 3 875 €.  
 
Avustukset ovat olleet haettavina kunnan ilmoitustaululla sekä 
Hirvensalmelainen -lehdessä julkaistulla kuulutuksella. Hakemus-
ten viimeinen palautuspäivä oli 29.3.2018. 
 
Määräaikaan mennessä saapui yksi hakemus. Hakijana olivat 
Hirvensalmen kalamiehet ry. 

 
Rehtori Sivistyslautakunta päättää jakaa avustukset seuraavasti: 

 
  Hirvensalmen kalamiehet ry 600 € 
     
  Kokonaisuudessaan jaettava summa vapaa-aikapalveluissa on  
  8 750 €. Esitetään, että summaa käsitellään kokonaisuutena   
                           nuoriso-, liikunta- ja kulttuuriavustuksia myönnettäessä.  
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  Avustukset maksetaan sitten, kun hakijat ovat toimittaneet  

  tarvittavat liitteet. 

 Päätös Hyväksyttiin. 
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VAPAA-AIKAPALVELUIDEN PERUSAVUSTUKSET 2018 / LIIKUNTATOIMI 
 
Sivistysltk.  
 7 §  Vapaa-aikapalveluiden vuoden 2018 talousarviossa on varattu 

yhdistysten ja yhteisöjen avustuksiin kaiken kaikkiaan yhteensä 
17 500 €.  

 
Vapaa-aikapalvelut ovat yhtenä tehtäväalueena käsittäen kulttuu-
ritoimen, liikuntapalvelut ja nuorisotyön, joten avustuksiin varattuja 
määrärahoja voidaan tarvittaessa kohdentaa aiempia vuosia va-
paammin voimassa olevat avustusperusteet huomioon ottaen.  

 
 Hyväksyttyjen avustusperusteiden mukaan keväällä jaetaan puo-

let talousarvioon varatuista avustuksista perusavustuksina. 
Avustusperusteet on ryhmitelty liikunta-, nuoriso- ja kulttuuritoi-
men avustusperusteisiin. 

 
Liikuntatoimen avustusperusteissa todetaan, että: ”avustuksia 
päätettäessä ensisijaiset kohderyhmät ovat lasten ja nuorten lii-
kuntatoimintaa, erityisliikuntatoimintaa sekä terveysliikuntatoimin-
taa järjestävät yhteisöt. Avustusta voidaan myöntää myös toimin-
nan järjestämiseen olennaisesti liittyviin kiinteisiin kustannuksiin. 
Avustusta myönnettäessä kiinnitetään huomiota kansalaisjärjes-
tön erityisesti toiminnan yhteiskunnalliseen merkitykseen, tervei-
den elämäntapojen ja laajapohjaisen liikuntaharrastuksen ja Hir-
vensalmen näkyvyyden edistämiseen liikunnan avulla. 
 
Merkittävyyttä arvioitaessa otetaan huomioon toiminnan määrä ja 
tuloksellisuus, mitä ilmaisevat mm.  
- aktiivisten ja jäsenmaksunsa maksaneiden määrä  
- aikuisten ja nuorten harraste- ja terveysliikunnan tarjonta ja osal-
listuvien määrä  
- toiminnan suuntaaminen jäsenistön lisäksi yleisen liikuntaharras-
tuksen lisäämiseen  
- harjoitus-, kilpa- ja muiden tilaisuuksien määrä sekä niiden 
osanottajamäärät  
- ohjaus ja valmennustoiminnan määrä ja laadukkuus  
- aktiivisesti toimivien ohjaajien ja valmentajien lukumäärä  
- merkittävät saavutukset ja Hirvensalmen kunnan tunnetuksi te-
keminen. 
 
Kaikki avustukset myönnetään harkinnanvaraisesti talousar-
viomäärärahan puitteissa.”  
  

Vuoden 2018 talousarvioon on varattu liikuntapalveluiden kustan-
nuspaikalle yhteensä 7 750 € avustuksiin, joten jaettavana on 
enintään 3 875 €. Avustukset ovat olleet haettavina kunnan ilmoi-
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tustaululla sekä Hirvensalmelainen -lehdessä julkaistulla kuulu-
tuksella. Hakemusten viimeinen palautuspäivä oli 29.3.2018. 

 
Määräaikaan mennessä saapui kuusi hakemusta. Hakijoina olivat 
Hirvensalmen Urheilijat ry, Hirvensalmen veneilyseura ry, 
Lahnaniemen Niverä ry, Pöyryn Pantterit ry, Ripatin Urheilijat -73 
ry ja Tuukkalan Tempaus. 

 
   
 Rehtori Sivistyslautakunta päättää myöntää avustukset seuraavasti: 
 
  Hirvensalmen Urheilijat ry  2250 € 
  Hirvensalmen veneilyseura ry  700 € 
  Lahnaniemen Niverä ry   300 € 
  Pöyryn Pantterit ry   700 € 
  Ripatin Urheilijat -73 ry   300 € 
  Tuukkalan Tempaus   400 € 
     
     

Kokonaisuudessaan jaettava avustussumma vapaa- 
  aikapalveluissa  on 8 750 €. Esitetään, että summaa käsitellään   
                    kokonaisuutena  nuoriso-, liikunta- ja kulttuuriavustuksia   
  myönnettäessä.  

 
  Avustukset maksetaan sitten, kun hakijat ovat toimittaneet  

  tarvittavat liitteet. 

 Päätös Asiasta käydyn keskustelun kuluessa Antti Heinikainen esitti, että 
  sivistyslautakunta jakaa liikuntapalveluiden perusavustukset 
  seuraavasti: 
 
  Hirvensalmen Urheilijat ry  2250 € 
  Hirvensalmen veneilyseura ry  700 € 
  Lahnaniemen Niverä ry   300 € 
  Pöyryn Pantterit ry   1000 € 
  Ripatin Urheilijat -73 ry   300 € 
  Tuukkalan Tempaus   400 € 
 
  Esa Ruhanen kannatti tehtyä esitystä. Koska keskustelun 
  kuluessa oli tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu  
  esitys oli suoritettava äänestys. Puheenjohtaja esitti, että 
  suoritetaan kädennostoäänestys, jossa ne ketkä kannattavat Antti 
  Heinikaisen esitystä nostavat kätensä. Suoritetussa  
  äänestyksessä Antti Heinikaisen esitystä kannatti seitsemän 
  sivistyslautakunnan jäsentä ja esittelijän esitystä ei kannatettu. 
  Äänestyksen jälkeen puheenjohtaja totesi Antti Heinikaisen 
  esityksen tulleen sivistyslautakunnan päätökseksi äänin 7-0 
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VAPAA-AIKAPALVELUIDEN PERUSAVUSTUKSET 2018 /KULTTUURITOIMI 
 
Sivistysltk. 
8 §  Vapaa-aikapalveluiden vuoden 2018 talousarviossa on varattu 

yhdistysten ja yhteisöjen avustuksiin kaiken kaikkiaan yhteensä 
17 500 €.  

 
Vapaa-aikapalvelut ovat yhtenä tehtäväalueena käsittäen kulttuu-
ritoimen, liikuntapalvelut ja nuorisotyön, joten avustuksiin varattuja 
määrärahoja voidaan tarvittaessa kohdentaa aiempia vuosia va-
paammin voimassa olevat avustusperusteet huomioon ottaen.  

 
 Hyväksyttyjen avustusperusteiden mukaan keväällä jaetaan puo-

let talousarvioon varatuista avustuksista perusavustuksina. 
Avustusperusteet on ryhmitelty liikunta-, nuoriso- ja kulttuuritoi-
men avustusperusteisiin. 
Hirvensalmen kunnan voimassa olevien kulttuuritoiminnan 
avustusperusteiden mukaan ” Talousarvioon vuosittain varatut 
määrärahat kustannuspaikalla ”avustukset yhteisöille” jaetaan 
puoliksi toiminta-avustuksina ja puoliksi kohdeavustuksina. 
Hakijoiden toiminnan erityisluonteen vuoksi avustukset voidaan 
jakaa kokonaisuudessaan kohdeavustuksina. 

 
Avustuksia myönnetään pääsääntöisesti rekisteröidyille 
yhdistyksille, joiden kotipaikka on Hirvensalmi. Kaikki avustukset 
myönnetään harkinnanvaraisesti talousarviomäärärahan 
puitteissa.”  
  

Vuoden 2018 talousarvioon on varattu kulttuuritoimen kustannus-
paikalle 2000 € avustuksiin, joten jaettavana on enintään 1000 €. 
 
Avustukset ovat olleet haettavina kunnan ilmoitustaululla sekä 
Hirvensalmelainen -lehdessä julkaistulla kuulutuksella. Hakemus-
ten viimeinen palautuspäivä oli 29.3.2018. 

 
Määräaikaan mennessä saapui 3 hakemusta. Hakijoina oli Hir-
vensalmen käsityöyhdistys ry, Hirvensalmen Tervaleppäyhdistys 
ry ja SPR Hirvensalmen osasto.  
 
 

 Rehtori Sivistyslautakunta päättää myöntää avustukset seuraavasti: 
   

Hirvensalmen käsityöyhdistys ry  1000 € 
Hirvensalmen Tervaleppäyhdistys ry.  700 € 
SPR Hirvensalmen osasto  800 € 
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  Kokonaisuudessaan jaettava avustussumma vapaa-  
                                       aikapalveluissa on 8 750 €. Esitetään, että summaa käsitellään   
                                       kokonaisuutena nuoriso-, liikunta- ja kulttuuriavustuksia  
                                       myönnettäessä.  
 
  Avustukset maksetaan sitten, kun hakijat ovat toimittaneet  

  tarvittavat liitteet. 

 Päätös Ari Kyröläinen ja Sirpa-Helena Pesonen ilmoittivat olevansa 
  esteellisiä ja poistuivat pykälän käsittelyn ajaksi. 
 
  Asiasta käydyn keskustelun kuluessa Esa Ruhanen esitti, että 
  sivistyslautakunta jakaa kulttuuritoimen perusavustukset 
  seuraavasti: 
 

Hirvensalmen käsityöyhdistys ry  700 € 
Hirvensalmen Tervaleppäyhdistys ry.  700 € 
SPR Hirvensalmen osasto  800 € 

 
  Antti Heinikainen kannatti tehtyä esitystä. Koska keskustelun 
  kuluessa oli tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu 
  esitys oli suoritettava äänestys. Puheenjohtaja esitti, että 
  suoritetaan kädennostoäänestys, jossa ne ketkä kannattavat Esa 
  Ruhasen esitystä nostavat kätensä. Suoritetussa äänestyksessä 
  Esa Ruhasen esitystä kannatti viisi sivistyslautakunnan jäsentä ja 

 esittelijän esitystä ei kannatettu. Äänestyksen jälkeen 
 puheenjohtaja totesi Esa Ruhasen esityksen tulleen 
 sivistyslautakunnan päätökseksi äänin 5-0.  
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SEURATALON VARAUS- JA KÄYTTÖSÄÄNTÖJEN HYVÄKSYMINEN 
 
Sivistysltk  Seuratalo tarvitsee varaus- ja käyttösäännöt. 
 9 § 
 
 Rehtori. Sivistyslautakunta hyväksyy liitteenä 3 olevat Seuratalon varaus- 
  ja käyttösäännöt. 
 
 Päätös  Hyväksyttiin. 

http://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-3-3.pdf
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ELOMAAN KOULUN KUNTOSALIN TURVALLISUUSASIAKIRJA 
 
Sivistysltk  Vapaa-aikasihteeri on valmistellut Elomaan koulun kuntosalin      
10 §  turvallisuusasiakirjan. 
 
 Rehtori  Sivistyslautakunta hyväksyy liitteenä 4  olevan Elomaan koulun 
  kuntosalin turvallisuusasiakirjan. 
 
 Päätös  Hyväksyttiin.

http://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-4-2.pdf
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OTTO-OIKEUS VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSIIN 
 
Sivistysltk  Rehtorin ottokelpoiset päätökset ovat nähtävinä 
 11 §  sivistyslautakunnan kokouksessa. Päätöksiä esitellään  
    tarvittaessa. 
 
 Rehtori Sivistyslautakunta merkitsee päätökset tiedoksi ja päättää, ettei 
  käytä otto-oikeutta edellä mainittuihin viranhaltijapäätöksiin.  
 
 Päätös Hyväksyttiin.  
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ILMOITUSASIAT 
 
Sivistysltk  Sivistyslautakunnan tiedoksi saatetaan seuraavat valtion 
12 §  viranomaisten päätökset ja kirjeet sekä muiden yhteisöjen ym. 
  asiakirjat tai kirjeet: 
 

1. Kunnanhallituksen pöytäkirjaote  11.12.2017 § 159 
2. Kunnanvaltuuston pöytäkirjaote  18.12.2017 § 70 

  3.   Mikkelin kirjastotoimenjohtaja, ote viranhaltijapäätöksestä  
        13.12.2017 §7 
  4.  Opetushallituksen kirje 20.12.2017, tietojen tallentaminen   
                                            KOSKI-tietovarantoon 
  5.  Kuntaliiton kirje 5.2.2018, taksiliikenteen vapautumiseen  
                           varautuminen  
     
     

 Rehtori        Sivistyslautakunta merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa 
  saatetuksi. Asiakirjat ja kirjeet eivät aiheuta enempiä 

toimenpiteitä. 
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SIVISTYSLAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT 
 
Sivistysltk  Antti Heinikainen jätti kirjallisen esityksen ulkoliikuntapuiston 
 13 §  rakentamismahdollisuuden selvittämiseksi.  

Esitys pöytäkirjan liitteenä 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-5-1.pdf
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OIKAISUVAATIMUSOHJE 
Oikaisuvaatimuksen tekeminen 
 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön asianosainen tai kunnan jäsen voi hakea 
muutosta Hirvensalmen sivistyslautakunnalta tekemällä kirjallisen 
oikaisuvaatimuksen: 
 
§§  4 - 10 
 
 
Oikaisuvaatimusta ei kuntalain 136 §:n mukaan saa tehdä seuraavista 
päätöksistä, koska päätös koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa: 
 

 §§  1 - 3, 11 - 13 
 
 
Seuraaviin päätöksiin saa hakea muutosta markkinaoikeudesta: 
 
§§  
 
 
Päätöksestä, johon voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksella ei saa kuntalain 
137 §:n mukaan valittaa.  
 
Kirjallinen oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa tiedoksisaannista. 
Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, 
joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä 
ensimmäisenä arkipäivänä tämän päivän jälkeen. 
 
Asianosainen saa päätöksestä tiedon kirjeellä, tiedoksiannon katsotaan 
tapahtuneen viimeistään seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. 
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun päätös on 
asetettu julkisesti nähtäville. 
 
Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä viimeistään viimeisenä päivänä ennen 
viraston aukioloajan päättymistä. 
 
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän 
allekirjoitettava. 

 
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus osoitetaan: 
 
HIRVENSALMEN SIVISTYSLAUTAKUNTA 
Keskustie 2 
52550 HIRVENSALMI 
 
Aukioloaika 8.00 – 15.00  


