
Viranomainen  Kokouspäivämäärä Sivu 

HIRVENSALMEN KUNTA                                         Asia/esityslista 

Sivistyslautakunta 17.04.2019 1 
 

    
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 
 

 
Aika: 17.4.2019 klo 17.00, tutustuminen kirjastoon klo 16.30 
 
Paikka Elomaan koulu 
 
Asiat 
 
 1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 2 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta 
 3 § Työjärjestyksen hyväksyminen 
 4 § A1-kielen opiskelun aloittaminen hirvensalmen kunnassa 
 5 § Muutos perusopetuksen tuntijakoon 
 6 § Hirvensalmen kunnan perusopetuksen opetussuunnitelman päivityksen 
      hyväksyminen 
 7 § Toimintaperiaatteet kunnan itäosan osalta yksityisen palveluntuottajan 
  palveluiden käytöstä varhaiskasvatuksessa 
 8 § Lasten kotihoidon tuen kuntalisän maksaminen 

 9 § Perhepäivähoidon kustannuskorvaukset vuonna 2019 
 10 § Vapaa-aikapalveluiden perusavustukset 2019 / nuorisotoimi 

 11 § Vapaa-aikapalveluiden perusavustukset 2019 / liikuntatoimi 
 12 § Vapaa-aikapalveluiden perusavustukset 2019 /kulttuuritoimi 
 13 § Otto-oikeus viranhaltijoiden päätöksiin 
 14 § Ilmoitusasiat 
    
 
 
 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
Pöytäkirjan nähtävänä pito. 
 
Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet, pidetään nähtä-
vänä  24.4.2019 hallintotoimistossa ja Hirvensalmen kirjastossa. 
 
 
 
 
Puheenjohtaja       Merk.  Risto Rantalainen 
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 
Sivistysltk. 
1 §  Sivistystoimen johtosäännön 4 §:n mukaan sivistyslautakunnan 
  kokouskutsut esityslistoineen on lähetettävä vähintään neljä 
  vuorokautta ennen kokousta. Tämän kokouksen kokouskutsu 
  esityslistoineen on postitettu  10.4.2019. 
 
  Kuntalain 58 §:n mukaan muu toimielin kuin kunnanvaltuusto on 
  päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. 
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PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 
 
Sivistysltk. 
 2 § Rehtori Sivistyslautakunta valitsee keskuudestaan kaksi pöytäkirjan- 
  tarkastajaa. 
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TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 
 
Sivistysltk 
 3 § Rehtori Sivistyslautakunta hyväksyy esitetyn esityslistan asioiden  
  käsittelyjärjestykseksi. 
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A1-KIELEN OPISKELUN ALOITTAMINEN HIRVENSALMEN KUNNASSA 
Sivltk 
4 §  Valtioneuvosto antoi 20.9.2018 asetuksen perusopetuslaissa 

tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja 
perusopetuksen tuntijaosta annetun valtioneuvoston asetuksen 6 
§:n muuttamisesta sekä asetuksen perusopetusasetuksen 3 §:n 
muuttamisesta. Päätöksen myötä kaikki syksyllä 2019 
perusopetuksensa aloittavat 1. vuosiluokan oppilaat aloittavat A1-
kielen opiskelun viimeistään kevätlukukaudella 2020. 
Perusopetuksen oppilaan opinto-ohjelmaan kuuluu vähintään yksi 
vieraan kielen pitkä oppimäärä eli niin sanottu A1-kielen 
oppimäärä. Tällä hetkellä A1-kielen opetus alkaa viimeistään 
perusopetuksen kolmannella vuosiluokalla. Asetusta 
perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista 
tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta muutettiin siten, että A1- 
kielen opetuksen vuosiviikkotuntimäärää lisättiin yhteensä 
kahdella vuosiviikkotunnilla vuosiluokilla 1-2. Päätöksen myötä 
perusopetuksen kokonaisvuosiviikkotuntimäärä eli 
oppivelvollisuuteen kuuluva vähimmäisoppimäärä kasvoi 224 
vuosiviikkotuntiin. Koska asetus määrittelee vain yhteisten 
oppiaineiden ja valinnaisaineiden vähimmäistuntimäärän, voi eri 
oppiaineiden tuntimäärä vaihdella johtuen opetuksen järjestäjien 
päätöksestä. Opetushallitus laatii vuosien kevään 2019 aikana 
perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin kuvaukset A1-
kielen oppiaineen tehtävästä, tavoitteista ja tavoitteisiin liittyvistä 
keskeisistä sisältöalueista vuosiluokille 1 ja 2. Opetushallituksen 
opetussuunnitelman muutokset tulevat voimaan 1.5.2019 
mennessä. Paikalliset opetussuunnitelmat tulee ottaa käyttöön 
A1-kielen opetuksen osalta viimeistään 1.1.2020 lukien. 

 
 
Rehtori Sivistyslautakunta päättää, että Hirvensalmella toteutetaan A1-

kielen valtakunnallinen varhentaminen siten, lukuvuonna 2019-
2020 A1 –kieltä opiskellaan ensimmäisellä vuosiluokalla ja 
lukuvuodesta 2020-2021 alkaen sekä ensimmäisellä, että toisella 
vuosiluokalla. Hirvensalmen kunnan perusopetuksen 
opetussuunnitelmaan valmistellaan tarvittavat muutokset kevään 
ja syksyn 2019 aikana siten, että muutokset hyväksytään 
sivistyslautakunnassa viimeistään 31.10.2019.  

 
Päätös 
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MUUTOS PERUSOPETUKSEN TUNTIJAKOON 
Sivltk 
5 §  Valtioneuvosto antoi 20.9.2018 asetuksen perusopetuslaissa 

tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja 
perusopetuksen tuntijaosta annetun valtioneuvoston asetuksen 6 
§:n muuttamisesta sekä asetuksen perusopetusasetuksen 3 §:n 
muuttamisesta. Asetuksen mukaisesti perusopetuksen tuntijakoon 
on lisätty yksi A1 –kielen vuosiviikkotunti sekä ensimmäiselle, että 
toiselle vuosiluokalle. Asetus edellyttää myös Hirvensalmen 
kunnan perusopetuksen tuntijaon muuttamista. Liitteenä 1 esitys 
Hirvensalmen kunnan perusopetuksen tuntijaoksi 1.8.2019 
alkaen. 

 
 Liite 1 Hirvensalmen kunnan perusopetuksen tuntijako 1.8.2019 alkaen 
 

Rehtori Sivistyslautakunta hyväksyy liitteen 1 mukaisen tuntijaon 
Hirvensalmen kunnan perusopetuksen tuntijaoksi 1.8.2019 
alkaen. 

 
Päätös 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-1-perusopetuksen-tuntijako-1-8-2019.pdf
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HIRVENSALMEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN 
PÄIVITYKSEN HYVÄKSYMINEN 
Sivltk 
6 §  Perusopetuksen opetussuunnitelmat otettiin Hirvensalmella 

käyttöön 1-6 vuosiluokkien osalta 1.8.2016, vuosiluokan 7 osalta 
1.8.2017 ja luokkien 8-9 osalta 1.8.2018. Hirvensalmen kunnan 
taloussuunnitelmassa vuosille 2018-2020 todetaan mm., että 
”Suunnitelmakauden keskeisenä tavoitteena on lisäksi uuden 
opetussuunnitelman sisältämien tavoitteiden ja toimintatapojen 
tarkasteleminen ja tarvittaessa edelleen kehittäminen” ja että 
toimintavuoden 2018 työtä suunniteltaessa toteutetaan 
”Opetussuunnitelman ensimmäinen arviointi ja mahdollisten 
kehittämistarpeiden kartoittaminen”. Perusopetuksen opettajat 
ovat syyslukukauden 2018 aikana suorittaneet 
opetussuunnitelman arviointia ja kehittämistarpeita sekä 
valmistelleet muutosehdotukset voimassa olevaan 
kuntakohtaiseen opetussuunnitelmaan. Opetussuunnitelma on 
normatiivinen asiakirja, joka määrittelee koulun toiminnan 
periaatteita. Tarkoituksena on, että opetussuunnitelma on 
jatkuvasti kehittämisen ja päivityksen kohteena ja siksi sitä 
ylläpidetään sähköisenä asiakirjana verkossa. Hirvensalmen 
kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma on luettavissa 
osoitteessa https://peda.net/hirvensalmi/ops-2016/ol. Muutokset 
alkuperäiseen opetussuunnitelmaan on ennen muutosten 
hyväksyntää merkitty päivitysversiossa punaisella tekstillä. 

 
Rehtori Sivistyslautakunta hyväksyy esitetyn perusopetuksen 

opetussuunnitelman päivitysversion otettavaksi käyttöön 
Hirvensalmen kunnan perusopetuksen opetussuunnitelmaksi 
1.8.2019 alkaen.  
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TOIMINTAPERIAATTEET KUNNAN ITÄOSAN OSALTA YKSITYISEN 
PALVELUNTUOTTAJAN PALVELUIDEN KÄYTÖSTÄ VARHAISKASVATUKSESSA 
Sivltk 
7 §  Sivistyslautakunta on 32§/14.11.2018 päättänyt, että 

Hirvensalmen kunnan itäosan varhaiskasvatuspalveluiden 
kehittämistä jatketaan yksityisen palveluntuottajan palveluihin 
perustuvan vaihtoehdon pohjalta. Edelleen sivistyslautakunta on 
päättänyt valtuuttaa varhaiskasvatuksen esimiehen hyväksymään 
yksityisen palveluntuottajan toimittaman tarjouksen 
tarjouskilpailun perusteella, laatimaan ja allekirjoittamaan 
yhteistyösopimuksen sekä laatimaan toimintaperiaatteet 
yksityisen palveluntuottajan palveluiden käytön suhteen ja 
toimittamaan ne sivistyslautakunnalle hyväksyttäväksi. 

  
 Liite 2 Toimintaperiaatteet yksityisen palveluntuottajan palveluiden 

käytöstä varhaiskasvatuksessa. 
 

Rehtori Sivistyslautakunta hyväksyy liitteenä 2 olevat toimintaperiaatteet 
yksityisen palveluntuottajan palveluiden käytöstä 
varhaiskasvatuksessa. Toimintaperiaatteet otetaan käyttöön 
1.8.2019 alkaen. 

 
Päätös 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-2-toimintaperiaatteet-yksityisen-palveluntuottajan-palveluiden.pdf
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LASTEN KOTIHOIDON TUEN KUNTALISÄN MAKSAMINEN 
Sivltk 
 8 §  Hirvensalmen kuntalainen Anna Palviainen on 25.2.2019 

saapuneella kirjeellään esittänyt, että Hirvensalmen kunta ottaisi 
käyttöön kotihoidon tuen kuntalisän. Kotihoidon tukea voi hakea 
perhe, jonka alle 3-vuotias lapsi ei ole kunnan järjestämässä 
varhaiskasvatuksessa. Lasta voi hoitaa toinen vanhemmista tai 
muu hoitaja. Kotihoidon tuki muodostuu lakisääteisestä 
hoitorahasta sekä tulojen mukaan määräytyvästä hoitolisästä. 
Hoitoraha on yhdestä alle 3- vuotiaasta lapsesta 338,34 €/kk, 
muista alle 3-vuotiaista 101,29 €/kk sekä yli 3- vuotiaista, alle 
kouluikäisistä lapsista 65,09 €/kk kustakin. Hoitolisää maksetaan 
vain yhdestä lapsesta, ja enimmillään se voi olla 181,07€/kk. Kela 
tekee vuosittain kotihoidon tukeen indeksitarkistuksen, mikä voi 
muuttaa tuen määrää. Hoitorahan ja -lisän lisäksi kunta voi 
maksaa kuntalisää.  

 
Kuntaliiton tekemän kyselyn perusteella kuntalisää maksoi 
vuonna 2018 48 kuntaa. Lasten kotihoidon tuen kuntalisän 
maksaminen on vähentynyt viime vuosien aikana. Vuonna 2014 
kuntalisää maksoi vielä 85 kuntaa ja vuonna 2016 kuntalisää 
maksettiin 60 kunnassa. Kunnat voivat asettaa ehtoja kotihoidon 
tuen kuntalisän maksamiselle. Kuntalisää maksavista kunnista 39 
kuntaa on asettanut erityisiä ehtoja lisän maksamiselle. 
Vastaavaa tilanne on ollut myös aiemmissa kartoituksissa. Suurin 
osa lasten kotihoidon tuen kuntalisää maksavista kunnista olivat 
asettaneet joitain ehtoja lisän maksamiselle. Kuntalisää 
maksavista kunnista selvä enemmistö on edellyttänyt, että 
perheen kaikki lapset hoidetaan kotona  tai että vanhempi hoitaa 
lastaan itse. Muita kuntalisän saamisen ehtoja olivat Kuntaliiton 
selvityksessä muun muassa: tulosidonnaisuus, erityisen tuen 
tarve, vuorohoitotarve, yrittäjänä toimiminen, lapsen ikä. Osalla 
kuntia lisä on sidottu kotihoidon tuen maksuperusteisiin tai 
hoitolisän maksamiseen, toisaalta osassa kuntia kuntalisää ei 
makseta vanhempainrahakaudelta. 
 
Lasten kotihoidon tuen kuntalisän suuruus oli vuonna 2018 
keskimäärin 147 euroa/lapsi. Keskimäärin kuntalisää maksettiin 
vuoden 2018 kyselyn perusteella alle 3-vuotiaasta lapsesta 154 
euroa. Lisän suuruuden vaihteluväli oli alle 3-vuotiaasta lapsesta 
50–300 euron välillä kunnasta riippuen. Kuntalisää maksavista 
kunnista 21 kunnassa tuen suuruuteen vaikutti perheen lasten 
lukumäärä. Ensimmäisestä lapsesta maksettava lisä oli 
keskimäärin 160 euroa/lapsi ja toisesta lapsesta maksettu lisä 
keskimäärin 87 euroa ja kolmannesta lapsesta maksettava lisä 
keskimäärin 88 euroa. Mikäli perheessä oli enemmän kuin 3 lasta, 
oli lisä keskimäärin 73 euroa/lapsi. 
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Kuntaliiton selvityksen mukaan voidaan todeta, että kuntalisillä on 
merkitystä kunnille järjestettäessä varhaiskasvatuspalveluita. 
Niiden suoraa vaikuttavuutta palvelun kysyntään sekä 
kustannusten muodostumiseen on kuitenkin vaikea arvioida. 
Kyselyn perusteella voidaan edelleen todeta, että kotihoidon tuen 
kuntalisällä voidaan perheitä ohjata valitsemaan erityisesti pienten 
lasten osalta lapsen hoitaminen kotona varhaiskasvatukseen 
osallistumisen sijaan. Samalla kuitenkin kuntalisän ehtojen 
mukaan on monissa kunnissa myös vanhempi sisarus hoidettava 
kotona. Mikäli yli kolmevuotiaiden lasten osallistumista 
varhaiskasvatukseen halutaan lisätä tulee kotihoidontuen 
kuntalisän maksamisen ehtoja pohtia tästäkin näkökulmasta. 
Tulevaisuudessa kotihoidontuen käytössä voi tapahtua 
merkittäviäkin muutoksia, mikäli perhevapaauudistus 
tulevaisuudessa toteutetaan. Perhevapaajärjestelmän 
uudistustyön yhteydessä sekä kuntakohtaisia päätöksiä tehtäessä 
tulisi työelämävaikutusten ohella arvioida asiaa myös lasten ja 
perheiden näkökulmasta. Onko yleisesti tavoiteltu 
varhaiskasvatukseen osallistumisen merkittävä kasvu alle 
kolmevuotiaiden lasten kohdalla aina perusteltavissa mikäli asiaa 
tarkastellaan lapsen kehityksen ja lapsen perheen näkökulmasta.  
Hirvensalmella kuntalisän maksamisen merkitystä tulee 
tarkastella myös Hirvensalmen kunnan strategian mukaisen 
lapsiperheiden sujuvan arjen tukemisen näkökulmasta. 
Hirvensalmen kunta haluaa omalta osaltaan olla tukemassa 
lapsiperheiden erilaisten elämäntilanteiden edellyttäminen 
vaihtoehtojen tarjoamista lasten hoidon ja varhaiskasvatuksen 
osalta ja näin tukea perheiden arjen sujuvuutta. 

 
 
Rehtori Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen 

kunnanvaltuustolle, että Hirvensalmen kunnassa otetaan käyttöön 
lasten kotihoidon tuen kuntalisä 1.1.2020 alkaen. Kuntalisää 
maksetaan yhdestä alle kolmevuotiaasta lapsesta 
vanhempainrahakauden päätymistä seuraavan kuukauden alusta 
siihen saakka kunnes lapsi täyttää kolme vuotta. Kotihoidon tuen 
kuntalisän suuruus on 200 €/kk/perhe. Kotihoidon tuen kuntalisä 
myönnetään hakemuksesta ja kuntalisän saamisen edellytyksenä 
on, että lasta hoitaa jompikumpi vanhemmista ja lapsella on 
oikeus lakisääteisen kotihoidon tuen hoitorahaan. Lisäksi 
edellytyksenä on, että perheen kaikki alle kolmevuotiaat lapset 
hoidetaan kotona.  

 
Päätös 
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PERHEPÄIVÄHOIDON KUSTANNUSKORVAUKSET VUONNA 2019 
 
Sivistysltk 
9 §   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 2019 liitteellä 3. 

 
Liite 3 Perhepäivähoidon kustannuskorvaukset 2019 
 
Rehtori Sivistyslautakunta hyväksyy perhepäivähoidon vuoden 2019 

kustannuskorvaukset  kuntaliiton suosituksen mukaisesti 
 

Päätös  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-3-päivähoidon-kustannusten-korvaukset-vuonna-2019.pdf
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VAPAA-AIKAPALVELUIDEN PERUSAVUSTUKSET 2019 / NUORISOTOIMI 
 
Sivistysltk. 
10 §  Vapaa-aikapalveluiden vuoden 2019 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 2019 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 29.3.2019. 
 
Määräaikaan mennessä saapui yksi hakemus. Hakijana oli Hir-
vensalmen kalamiehet ry. 

 
Hj 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 
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VAPAA-AIKAPALVELUIDEN PERUSAVUSTUKSET 2019 / LIIKUNTATOIMI 
 
Sivistysltk.  
 11 §  Vapaa-aikapalveluiden vuoden 2019 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 2019 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 29.3.2019. 
 
Määräaikaan mennessä saapui kuusi hakemusta. 
 

   
 Hj Sivistyslautakunta päättää myöntää avustukset seuraavasti: 
 

Eläkeliiton Hirvensalmen yhdistys  1500 € 
Hirvensalmen Urheilijat ry  2250 € 
Hirvensalmen veneilyseura ry  700 € 
Lahnaniemen Niverä ry   300 € 
Ripatin Urheilijat -73 ry   300 € 
Tuukkalan Tempaus.   500 € 
 

     
  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 
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VAPAA-AIKAPALVELUIDEN PERUSAVUSTUKSET 2019 /KULTTUURITOIMI 
 
Sivistysltk. 
  12 §  Vapaa-aikapalveluiden vuoden 2019 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 2019 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 29.3.2019. 
 
Määräaikaan mennessä saapui kolme hakemusta. Yksi hakemus 
saapui myöhässä, myöhästyneitä hakemuksia ei huomioida. 
 
 

 Hj Sivistyslautakunta päättää myöntää avustukset seuraavasti: 
   

Hirvensalmen käsityöyhdistys ry  900 € 
Hirvensalmen Tervaleppäyhdistys ry.  900 € 
SPR Hirvensalmen osasto  800 € 
 
 

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

  tarvittavat liitteet. 

 Päätös 
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OTTO-OIKEUS VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSIIN 
 
Sivistysltk  Rehtorin ja hallintojohtajan ottokelpoiset päätökset ovat   
 13 §  nähtävinä sivistyslautakunnan kokouksessa. Päätöksiä esitellään  
    tarvittaessa. 
 
 Rehtori Sivistyslautakunta merkitsee päätökset tiedoksi ja päättää, ettei 
  käytä otto-oikeutta edellä mainittuihin viranhaltijapäätöksiin.  
 
 Päätös  
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ILMOITUSASIAT 
 
Sivistysltk Sivistyslautakunnan tiedoksi saatetaan seuraavat 
14  § saapuneet asiakirjat ja kirjeet 
  

1. Opetus- ja kulttuuriministeriö 3.12.2018, Käyttämättä jääneen 
määrärahan kohdentaminen, kirjasto 
 

2. Opetus- ja kulttuuriministeriö 26.2.2019, Digiajan peruskoulu  
II-tutkimushankkeen kyselykierros keväällä 2019 
 

3. Kunnanvaltuuston 17.12.2018 kokouksen § 144 pöytäkirjaote; 
Taloussuunnitelman hyväksyminen vuosille 2019-2021 sekä 
taloussuunnitelma vuosille 2019-2021 
 

4. Taksiautoilija Matti Marttinen, kuljetussopimuksen 
irtisanominen 
 

5. Väisälän Kyläyhdistys ry, Kiitoskirje sivistyslautakunnalle 
stipendin myöntämisestä kylämuseon avaamisen johdosta 
 
 
 

Rehtori        Sivistyslautakunta merkitsee asiakirjat ja kirjeet tiedoksi. 
Asiakirjat ja kirjeet eivät aiheuta enempää toimenpiteitä. 
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OIKAISUVAATIMUSOHJE 
Oikaisuvaatimuksen tekeminen 
 

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

 §§ 1 - 3 
 
 
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  


