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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 
 

 
Aika: 27.5.2020  klo 17.00 
 
Paikka Kunnanvaltuuston sali 
 
Asiat 
 
  1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
  2 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta 
  3 § Työjärjestyksen hyväksyminen 
   4 § Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.8.2020 
  5 § Varhaiskasvatuksen tehtävänimikkeiden muuttaminen  
  vuoropäiväkodin osalta 
  6 §  Lausunnon antaminen hallituksen esityksestä oppivelvollisuuslaiksi ja eräiksi  
  siihen liittyviksi laeiksi 
  7 § Vapaa-aikapalveluiden perusavustukset 2020 / nuorisotoimi 

  8 § Vapaa-aikapalveluiden perusavustukset 2020 / liikuntatoimi 
  9 § Vapaa-aikapalveluiden perusavustukset 2020 /kulttuuritoimi 
 10 § Otto-oikeus viranhaltijoiden päätöksiin 
 11 § Ilmoitusasiat 
    
 
 
 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
Pöytäkirjan nähtävänä pito. 
 
Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet, pidetään nähtä-
vänä  3.6.2019 hallintotoimistossa ja Hirvensalmen kirjastossa. 
 
 
 
 
Puheenjohtaja       Merk.  Risto Rantalainen 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 
 

Aika:  27.5.2020 klo 17.00-17.40 
 
Paikka  Kunnanviraston valtuustosali 
 
Läsnä  Risto Rantalainen pj 

Ari Kyröläinen 
Helen Lauttanen varajäsen 
Sirpa-Helena Pesonen 
Aada Ruhanen 
Esa Ruhanen 
Pirjo Solasto pj § 8 
  

Muut läsnä olleet Petteri Lahdelma, perusopetuksen rehtori, esittelijä 
  Anne Matilainen, hallintojohtaja, esittelijä  

Seppo Ruhanen, kunnanjohtaja 
Pepe Hölttä, kunnanhallituksen edustaja 

 
Poissa  Antti Heinikainen 
 
Asiat 
1 §  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
  Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 
 
2 §  Pöytäkirjan tarkastajien valinta 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Aada Ruhanen ja Esa Ruhanen 
 

 
  Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus 
 
   
  
                   Risto Rantalainen      Pirjo Solasto    Petteri Lahdelma Anne Matilainen 
                   Puheenjohtaja            pj § 8                    Esittelijä  Esittelijä § 7-9  
 
 

Pöytäkirjan tarkastajat 
 
 
  Aada Ruhanen  Esa Ruhanen 

 
   
Pöytäkirjan nähtävänä pito. 
Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet, 
pidetään nähtävänä 3.6.2020 hallintotoimistossa ja Hirvensalmen kirjastossa. 

 
 

Auli Relander-Ukkonen 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 
 

TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 
 
Sivistysltk 
 3 § Rehtori Sivistyslautakunta hyväksyy esitetyn esityslistan asioiden  
  käsittelyjärjestykseksi. 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 
 

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT 1.8.2020 
 
Sivistysltk Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut on sidottu indeksiin 
   4 §  varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain (1503/2016)16 §:n 

perusteella. Indeksitarkistukset tehdään kahden vuoden välein. 
Asiakasmaksu määräytyy perheen koon ja tulojen sekä lapsen 
varhaiskasvatuksessa vietetyn ajan perusteella.  

 
Asiakasmaksujen osalta ylin perittävä maksu alenee nykyisestä 
289 eurosta 288 euroon. Alin perittävä maksu on edelleen 27 
euroa. Toisesta lapsesta perittävä maksu on enintään 50 % 
nuorimman lapsen maksusta eli enintään 144 euroa. Seuraavien 
lasten maksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta. 

 
Tulorajat ja maksuprosentit 1.8.2020 alkaen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yli kuusihenkisen perheen tulorajaa korotetaan kustakin 
seuraavasta lapsesta 142 euroa (1.8.2018) ja 144 euroa 1.8.2020 
lähtien. 

 

 Nykyinen maksu 
euroina 

Uusi maksu euroina 
1.8.2020 alkaen 

Enimmäismaksu 289 288 

Toisen lapsen 
enimmäismaksu 

145 144 

Pienin perittävä 
lapsikohtainen maksu 

27 27 

 
 Liite 1 Varhaiskasvatuksen maksuperusteet 1.8.2020  
 

Rehtori Sivistyslautakunta hyväksyy liitteen 1 mukaiset asiakasmaksupe-
rusteet sekä esittelytekstin mukaiset asiakasmaksut otettavaksi 
käyttöön 1.8.2020 alkaen. 

 
Päätös Hyväksyttiin. 

 

Perheen 
henkilömäärä 

Tuloraja 
1.8.2018 
euroa/kk 

Maksuprosentti 
1.8.2018 

Tuloraja 
1.8.2020 
euroa/kk 

Maksuprosentti 
1.8.2020 

2 2 102 10,7 % 2 136 10,7 % 

3 2 713 10,7 % 2 756 10,7 % 

4 3 080 10,7 % 3 129 10,7 % 

5 3 447 10,7 % 3 502 10,7 % 

6 3 813 10,7 % 3 874 10,7 % 

https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-1-§-4-asiakasmaksuperusteet_1-8-2020-alk-1.pdf
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 
 

VARHAISKASVATUKSEN TEHTÄVÄNIMIKKEIDEN MUUTTAMINEN 
VUOROPÄIVÄKODIN OSALTA 

Sivistysltk  Varhaiskasvatuslaki (540/2018, 25§) ja valtioneuvoston asetus 
5 §  varhaiskasvatuksesta (753/2018) yhtenäistävät varhaiskasva- 
  tuksessa käytettäviä tehtävänimikkeitä. Laissa säädetään kelpoi- 
  suusehtoihin perustuvista tehtävänimikkeistä. Nimikkeistä ja 
  niiden muuttamisesta päättää kuitenkin työnantaja. 

Päiväkodin henkilöstön tehtävänimikkeet ovat 

 päiväkodin johtaja 
 varhaiskasvatuksen erityisopettaja 
 varhaiskasvatuksen opettaja 
 varhaiskasvatuksen sosionomi 
 varhaiskasvatuksen lastenhoitaja. 

Varhaiskasvatuksen esimies esittää, että vuoropäiväkodin osalta 
tehdään seuraavat nimikemuutokset 1.8.2020 alkaen: 
 
Muutetaan nykyinen lastentarhanopettajan nimike 
varhaiskasvatuksen opettajan nimikkeeksi ja nykyinen 
lastenhoitajan nimike varhaiskasvatuksen lastenhoitajaksi. Lisäksi 
3.8.2020 alkaen päiväkodin yksi lastenhoitajan tehtävä muutetaan 
varhaiskasvatuksen opettajan tehtäväksi. Muutoksen jälkeen 
3.8.2020 alkaen vuoropäiväkodin henkilöstöön kuuluvat siten 
varhaiskasvatuksen esimies, kaksi varhaiskasvatuksen opettajaa, 
ja kaksi varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa ja 
ruokapalvelutyöntekijä. 

 
Rehtori Sivistyslautakunta päättää, että vuoropäiväkodin nykyinen 

lastentarhanopettajan nimike muutetaan varhaiskasvatuksen 
opettajan nimikkeeksi 1.8.2020 alkaen ja nykyinen lastenhoitajan 
nimike varhaiskasvatuksen lastenhoitajaksi 1.8.2020 alkaen. 
Lisäksi sivistyslautakunta päättää, että 3.8.2020 alkaen 
päiväkodin yksi lastenhoitajan tehtävä muutetaan 
varhaiskasvatuksen opettajan tehtäväksi. Muutoksen jälkeen 
3.8.2020 alkaen vuoropäiväkodin henkilöstöön kuuluvat siten 
varhaiskasvatuksen esimies, kaksi varhaiskasvatuksen opettajaa 
sekä kaksi varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa ja 
ruokapalvelutyöntekijä. 

 
Päätös Hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 
 

LAUSUNNON ANTAMINEN HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ OPPIVELVOLLISUUSLAIKSI 
JA ERÄIKSI SIIHEN LIITTYVIKSI LAEIKSI 
 
Sivistysltk        -                                                       
  6 §  hallituksen esitykseksi eduskunnalle oppivelvollisuuslaiksi ja  
               hen liittyviksi laeiksi.  

                                                        
                                                ,           
                                                            
                                                            
                                                          
        -                                                        
                                                                
                                                               
                                                                   
                           .  

                                                                  
                                                      
                                                          
perusopetuslakia, lukiolakia, ammatillisesta koulutuksesta 
                                                              -    
                                                                 
      -                                                           
                                                               
                   . Mini                                
                                                        
                                                            
                                                     -    
                                

Liite 2                                    uksen esitykseksi oppivelvolli-
                                                . 

Rehtori Sivistyslautakunta päättää esittää lausuntonaan seuraavaa. 
 

Oppivelvollisuusiän laajennus on valtioneuvoston suurin 
koulutuspoliittinen uudistus. Hankkeen valmistelun aikataulu on 
erittäin kunnianhimoinen. Uuden oppivelvollisuuslain ja 
maksuttoman toisen asteen koulutuksen on tarkoitus tulla 
voimaan jo 1.1.2021. Kaikki koulutuksen järjestäjät toimivat 
parhaillaan poikkeusoloissa eikä tilanteen jatkumisesta 
lukuvuoden 2020-2021 käynnistyessä voida tässä vaiheessa 
esittää kuin arvauksia. Selvää kuitenkin on, että siirtyminen 
takaisin normaalioloihin vie oman aikansa ja lisää mm. tuen 
tarvetta. Uuden oppivelvollisuuslain laadukkaan ja toimivan 
toimeenpanon varmistamiseksi tarvitaan paitsi koko toimijakentän 

https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-2-§-6-vn_1985_2020-okm-1lausuntopyyntö-luonnoksesta-hallituksen-esitykseksi-oppivelvollisuuslaiksi-ja-eräiksi-siihen-liittyviksi-laeiksi2.pdf
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 
 

perehdyttämistä, myös useiden erilaisten käytännön kysymysten 
ratkaisemista. Vallitsevassa tilanteessa näihin valmistautuminen 
on sekä opiskelijoiden asuinkuntien, että opetuksen järjestäjien 
osalta mahdotonta. Koronaviruksen aiheuttamista pitkäkestoisista 
taloudellisista vaikutuksista ei kukaan voi tässä vaiheessa tietää, 
mutta selvää on, että taantuma näkyy jokaisen koulutuksen 
järjestäjän arjessa. Hirvensalmen kunta on huolissaan 
varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen asemasta 
oppivelvollisuutta laajennettaessa. Perusopetuksen 
vahvistamisessa nojataan jo tällä hetkellä liiaksi erilaisiin 
hankerahoihin. Kun oppivelvollisuuden laajentamiseen osoitetaan 
koronaviruksen aiheuttaman yleisen taantuman aikana 
määrärahoja herää huoli varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen 
vahvistamiseen liittyvän rahoituksen asemasta.  

 
Toisen asteen maksuttomuuden osalta on erittäin tärkeää, että 
kaikki kustannukset korvataan koulutuksen järjestäjille suoraan ja 
täysimääräisesti sekä se, että opiskelijoita kohdellaan 
tasavertaisesti. Maksuttomuutta tulisi tarkastella myös erillään 
oppivelvollisuudesta. Kustannukset on arvioitava realistisesti ja 
monipuolisesti. Uhkakuvana on, että oppivelvollisuuden 
pidentämiseen arvioitu raha ei riitä kaikkiin kustannuksiin ja 
tosiasiallisesti päädytään leikkaamaan koulutuksesta. On myös 
huolehdittava siitä, että oppilaitosten autonomia valita 
oppimateriaalinsa säilytetään.  

 
Hirvensalmen kunta esittää lausunnossaan, että 

 
1. Oppivelvollisuusiän laajennuksen ja toisen asteen maksutto-

muuden toimeenpanoa siirretään siten, että toteutus tapahtuu 
1.1.2026 alkaen. Perusteena siirrolle on jo lähtökohtaisesti 
erittäin kireä aikataulu sekä toisaalta koronaviruksen aiheut-
tama toiminnallinen ja taloudellinen poikkeustila. 

2. Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen vahvistamisesta huo-
lehditaan erityisellä tarkkuudella ja kehitystyön rahoitus turva-
taan myös uudistusta toteutettaessa. 

3. Uudistuksen kaikki todelliset kustannukset korvataan opetuk-
sen järjestäjille täysimääräisesti. 

4. Oppilaita kohdellaan uudistuksessa tasavertaisesti ja maksut-
tomuutta tarkastellaan erillään oppivelvollisuudesta. 

5. Oppilaitosten autonomia valita oppimateriaalinsa säilytetään. 
 

Päätös Hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 
 

VAPAA-AIKAPALVELUIDEN PERUSAVUSTUKSET 2020 / NUORISOTOIMI 
 
Sivistysltk. 
7 §  Vapaa-aikapalveluiden vuoden 2020 talousarviossa on varattu 

yhdistysten ja yhteisöjen avustuksiin kaiken kaikkiaan yhteensä 
 7     €   

 
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 2020 talousarvioon on varattu nuorisopalveluiden kus-
tannuspaikalle yhteensä 7 7   €                                  
         3  7  €   
 
Avustukset ovat olleet haettavina kunnan ilmoitustaululla sekä 
Hirvensalmelainen -lehdessä julkaistulla kuulutuksella. Hakemus-
ten viimeinen palautuspäivä oli 31.3.2020. 
 
Määräaikaan mennessä saapui yksi hakemus. Hakijana oli Hir-
vensalmen kalamiehet ry. 

 
Hj Sivistyslautakunta päättää jakaa avustukset seuraavasti: 

 
  Hirvensalmen kalamiehet ry 7   € 
     
  Kokonaisuudessaan jaettava summa vapaa-aikapalveluissa on  
    7   €                         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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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 
 

VAPAA-AIKAPALVELUIDEN PERUSAVUSTUKSET 2020 / LIIKUNTATOIMI 
 
Sivistysltk.  
 8 §  Vapaa-aikapalveluiden vuoden 2020 talousarviossa on varattu 

yhdistysten ja yhteisöjen avustuksiin kaiken kaikkiaan yhteensä 
 7     €   

 
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 2020 talousarvioon on varattu liikuntapalveluiden kustan-
nuspa                7 7   €                                  
         3  7  €  A          ovat olleet haettavina kunnan ilmoi-
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tustaululla sekä Hirvensalmelainen -lehdessä julkaistulla kuulu-
tuksella. Hakemusten viimeinen palautuspäivä oli 31.3.2020. 
 
Määräaikaan mennessä saapui seitsemän hakemusta. 
 

   
 Hj Sivistyslautakunta päättää myöntää avustukset seuraavasti: 
 

Eläkeliiton Hirvensalmen yhdistys  16   € 
Hirvensalmen Urheilijat ry  200  € 
Hirvensalmen veneilyseura ry  7   € 
Lahnaniemen Niverä ry   4   € 
Pöyryn Pantterit ry   80  € 
Ripatin Urheilijat -73 ry   3   € 
Tuukkalan Tempaus.       € 
 

     
  Kokonaisuudessaan jaettava avustussumma vapaa- 
                         7   €                                       
                   kokonaisuutena  nuoriso-, liikunta- ja kulttuuriavustuksia   
   myönnettäessä.  
 
  Avustukset maksetaan sitten, kun hakijat ovat toimittaneet  

  tarvittavat liitteet. 

 Päätös Hyväksyttiin. 
 

Merkittiin pöytäkirjaan, että Risto Rantalainen ilmoitti olevansa 
esteellinen ja poistui pykälän käsittelyn ajaksi. Varapuheenjohtaja 
Pirjo Solasto toimi kokouksen puheenjohtajana asian käsittelyn 
ajan. 
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VAPAA-AIKAPALVELUIDEN PERUSAVUSTUKSET 2020 /KULTTUURITOIMI 
 
Sivistysltk. 
9 §  Vapaa-aikapalveluiden vuoden 2020 talousarviossa on varattu 

yhdistysten ja yhteisöjen avustuksiin kaiken kaikkiaan yhteensä 
 7     €   

 
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 2020 talousarvioon on varattu kulttuuritoimen kustannus-
paikalle      €                                                €  
 
Avustukset ovat olleet haettavina kunnan ilmoitustaululla sekä 
Hirvensalmelainen -lehdessä julkaistulla kuulutuksella. Hakemus-
ten viimeinen palautuspäivä oli 31.3.2020. 
 
Määräaikaan mennessä saapui kolme hakemusta. Hakijoina oli-
vat Hirvensalmen käsityöyhdistys ry, Hirvensalmen Tervalep-
päyhdistys ry ja SPR Hirvensalmen osasto.  
 
 

 Hj Sivistyslautakunta päättää myöntää avustukset seuraavasti: 
   

Hirvensalmen käsityöyhdistys ry  10   € 
SPR Hirvensalmen osasto  75  € 

 
  Kokonaisuudessaan jaettava avustussumma vapaa-  
                                                            7   €                                       
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                                       kokonaisuutena nuoriso-, liikunta- ja kulttuuriavustuksia  
                                       myönnettäessä.  
 
  Avustukset maksetaan sitten, kun hakijat ovat toimittaneet  

  tarvittavat liitteet. 

 Päätös Hyväksyttiin. 
 
  Merkittiin pöytäkirjaan, että Ari Kyröläinen ja Sirpa-Helena Pesonen    
   ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat pykälän 
   käsittelyn ajaksi. 
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OTTO-OIKEUS VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSIIN 
 
Sivistysltk  Rehtorin ja hallintojohtajan ottokelpoiset päätökset ovat   
 10 §  nähtävinä 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 
 11 § saapuneet asiakirjat ja kirjeet 
 

1. Opetushallitus,10.2.2020 Muutosmääräys/Perusopetuksen 
opetussuunnitelman perusteiden 2014 muutokset ja 
täydennykset lukuun 6 Oppimisen arviointi. 

 
2. Kunnanvaltuusto, pöytäkirjaote 16.12.2019 § 107, 

taloussuunnitelman hyväksyminen vuosille 2020-2022. 
 

3. Mikkeli, Elinikäisen oppimisen ja osallisuuden johtaja, 
ote viranhaltijapäätöksestä 16.12.2019 § 7, Mikkelin 
seutukirjastojen aukioloajat 1.1.-31.5.2020. 

 
4. Kirje 28.4.2020, Päivi Taskinen 

 
 

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

 
 Päätös Hyväksyttiin. 
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OIKAISUVAATIMUSOHJE 
Oikaisuvaatimuksen tekeminen 
 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön asianosainen tai kunnan jäsen voi hakea 
muutosta Hirvensalmen sivistyslautakunnalta tekemällä kirjallisen 
oikaisuvaatimuksen: 
 
§§ 4 - 5, 7 - 9 
 
 
Oikaisuvaatimusta ei kuntalain 136 §:n mukaan saa tehdä seuraavista 
päätöksistä, koska päätös koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa: 
 

 §§  1 - 3, 6, 10 - 11 
 
 
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  


