
Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu 

HIRVENSALMEN KUNTA  PÖYTÄKIRJA 
Kunnanhallitus 6.5.2019 66 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

 
Aika  6.5.2019  klo 16.00 – 17.00 
 
Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone 

 
45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
46 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 
47 Työjärjestyksen hyväksyminen 
48 Kunnanvaltuuston 29.4.2019 päätösten tarkastaminen ja täytän-

töönpano 
49 Hirvensalmen kunnan henkilöstötilinpäätös 2018 
50 Kuntien tavoite Essoten TA 2019 kuntaosuuslaskutukselle  
51 Vuokrasopimuksen hyväksyminen/ Puula-Särvin Oy  
52 Lasten kotihoidon tuen kuntalisän maksaminen 
53 Otto-oikeuden käyttäminen sivistyslautakunnan päätökseen/ per-

hepäivähoidon kustannuskorvaukset vuonna 2019 
54 Otto-oikeus viranhaltijoiden päätöksiin 
55 Ilmoitusasiat 
 



Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu 

HIRVENSALMEN KUNTA  PÖYTÄKIRJA 
Kunnanhallitus 6.5.2019 67 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

 
Saapuvilla olleet jäsenet   

 Hölttä Pepe 
 Kämppi Ari 
 Lindgren Eeva-Liisa 
 Liukkonen Heikki, puheenjohtaja 

  Luntta Pirkko 
  Raatikainen Hannu 
  Väisänen Seija 

 
    
Muut saapuvilla olleet    Kekkonen Esko kunnanvaltuuston pj 
 Mynttinen Maritta Kunnanvaltuuston I varapj 

Ruhanen Seppo kunnanjohtaja, esittelijä 
Matilainen Anne pöytäkirjanpitäjä 

 
  
 
Poissa Ruhanen Esa Kunnanvaltuuston II varapj 
 

 
  

 
45 §   Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
46 §  Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pirkko Luntta ja Hannu Raatikainen. 
 
 
 
Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus 
 
 
_______________________      _____________________   
Heikki Liukkonen             Anne Matilainen   
puheenjohtaja   pöytäkirjanpitäjä   
 
 
Pöytäkirjan tarkastajat, tarkastusaika __.__.2019 
 
____________________  _______________________   
Pirkko Luntta   Hannu Raatikainen 
 
 
Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä 14.5.2019 
 
   _________________________ 
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TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 
 
Khall § 47/6.5.2019  
 
 Kj Kunnanhallitus hyväksyy tämän esityslistan asioiden 
  käsittelyjärjestykseksi.  
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
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KUNNANVALTUUSTON 29.4.2019 PÄÄTÖSTEN TARKASTAMINEN JA TÄYTÄNTÖÖN-
PANO 
 
Khall § 48/6.5.2019 KuntaL 39 § Kunnanhallitus  

Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä 
valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden 
valvonnasta.  
 

 KuntaL 96 § 1 mom. Valtuuston päätösten laillisuuden valvonta  
Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheel-
lisessä järjestyksessä, taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa, 
tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätet-
tävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava val-
tuuston uudelleen käsiteltäväksi.  

 
   
 Kj. Kunnanhallitus panee kunnanvaltuuston päätökset 29.4.2019 täy-

täntöön. 
 
 
 Päätös Hyväksyttiin.
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HIRVENSALMEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2018 
 
Khall § 49/6.5.2019 Hirvensalmen kunnassa valmistui ensimmäinen henkilöstötilin- 

päätös vuonna 2006. Henkilöstötilinpäätöksen kokoamisesta vastaa 
kunnan hallintotoimisto. Henkilöstötilinpäätöksen tavoitteena on an-
taa tietoa kiinnostuneille kunnan henkilöstövoimavarojen määrästä 
ja rakenteesta, työvoimakustannuksista sekä henkilöstön hyvinvoin-
nista ja työkyvystä. 

 
Liite 1 Henkilöstötilinpäätöksessä kuvataan jo toteutunutta kehitystä, mutta 

sen tietojen perusteella voidaan jo varautua tulevaan. Henkilöstövoi-
mavarojen arviointi on arvokas henkilöstöjohtamisen apuväline. Kun 
arviointia tehdään hyväksyttyjen suositusten mukaan, helpottaa se 
seudullista, kuntien välistä ja valtakunnallista vertailtavuutta. 
 
Hirvensalmen kunnan henkilöstötilinpäätös vuodelta 2018 on liitteenä 
1. 
  

  Yhteistyötoimikunta on käsitellyt henkilöstötilinpäätöksen 2018 ko-
kouksessaan 15.4.2019  ja merkinnyt sen tiedoksi. 

 
 
 Kj. Kunnanhallitus merkitsee liitteenä 1 olevan henkilöstötilinpäätöksen 

2018 tiedoksi ja esittää sen kunnanvaltuustolle tiedoksi. 
 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
 
 

https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-1-26.pdf
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KUNTIEN TAVOITE ESSOTEN TA 2019 KUNTAOSUUSLASKUTUKSELLE 
 
Khall § 50/6.5.2019 Essote ylitti noin 15 miljoonaa euroa talousarvion mukaisen jäsen-

kuntalaskutuksen vuonna 2018. Essoten jäsenkuntien taloudellinen 
kantokyky ei kestä nykyistä jäsenkuntalaskutuksen tasoa. Essoten 
hallitus päätti esittää kokouksessaan 11.4.2019 § 91 kuntien mak-
suosuuksien tasoksi 325,2 miljoonaa euroa. 

 
Tämän johdosta Essoten omistajakuntien edustajat ovat kokoontu-
neet 23.4.2019 ja omistajien kunnanjohtajat ovat kokoontuneet 
24.4.2019 arvioimaan Essoten 1) omistajaohjausta, 2) taloudellista 
tilannetta, 3) jäsenkuntalaskutuksen tasoa ja 4) taloudellisten tavoit-
teiden asettamista.  
 
1) Essoten omistajaohjaus 
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän perusta-
missuunnitelman § 9 mukaisesti Essoten jäsenkunnalla on oikeus 
saada haluamansa asia kuntayhtymän valtuuston käsiteltäväksi il-
moittamalla siitä kirjallisesti kuntayhtymänhallitukselle. 
Perustamissuunnitelman § 15 linjaa jäsenkuntien omistajaohjausta 
seuraavasti: 
• Jäsenkuntien omistajaohjauksen toimivuuden varmistamiseksi kun-
tayhtymällä on kuntien kuntajohtajista muodostuva neuvottelukunta. 
Neuvottelukunnan tehtävänä on seurata kuntayhtymän toimintaa ja 
asettaa sille jäsenkuntien toiminnan ja talouden edellyttämiä tavoit-
teita. Neuvottelukunnan tulee kokoontua vähintään kaksi kertaa 
vuodessa. 
• Mikäli kuntayhtymän päätettäväksi on tulossa yksittäistä kuntaa 
koskeva merkittävä toiminnallinen muutos, kuntayhtymän johdon on 
käytävä sen toteuttamisesta hyvissä ajoin ennakkoon neuvottelu ao. 
kunnan kanssa. 
Neuvottelukuntaan kuuluvat kunnanjohtajat ovat kokouksissa 23.4. 
ja 24.4. arvioineet Essoten taloutta kuntien kantokykyyn nähden ja 
taloudellisten tavoitteiden asettamista Essotelle. 
 
2) Essoten taloudellinen tilanne 
Essoten kustannusten kasvu oli maltillista vuonna 2017, mutta sitä 
selittää osaltaan kuntien ja kuntayhtymien toimintamenojen alentu-
minen 1,2 % (-1,2 %) vuonna 2017 (Kuntatalouden kehitys vuoteen 
2023, Kuntaliitto 4.4.2019).  
Vuonna 2018 jäsenkuntalaskutuksen kasvu oli voimakasta, kun Es-
soten talousarvion mukainen laskutus ylittyi noin 15 miljoonaa euroa 
ja jäsenkuntalaskutuksen kokonaiskasvu oli 5,4 prosenttia. Tällä 
muutoksella oli erittäin suuri vaikutus Essoten jäsenkuntien talousti-
lanteen heikentymiseen. Essoten toimintamenojen kasvu ylitti sel-
västi Suomen kuntien ja kuntayhtymien keskimääräisen toimintame-
nojen kasvun, joka oli 3,4 prosenttia vuonna 2018. 
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Kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon 56 suurimman kunnan netto-
toimintamenojen vertailussa, jossa pienempi sijoitusluku kertoo kal-
liimmista kustannuksista, Essoten sosiaali- ja terveystoimen sijoitus 
kustannusvertailussa heikkeni vuosina 2016 - 2018 seuraavasti: 
Mikkelin kaupungin sijoitus oli vuonna 2016 vertailussa sosiaali- ja 
terveystoimen yhteensä lasketuissa kuluissa 27. kallein, Essoten si-
joitus vuonna 2017 vertailussa oli 13. kallein ja Essoten sijoitus 
vuonna 2018 vertailussa oli 9. kallein. Tämän pohjalta voidaan arvi-
oida, että Essoten tuottavuus ei ole kehittynyt odotusten mukaisesti 
ja on heikentynyt vertailukuntiin nähden vuosina 2017 - 2018. Kunti-
en vertailussa tulisi tavoitella sijoitusta alle puolenvälin. 

 
3) Kuntaosuuslaskutuksen taso 
Kunnanjohtajat ovat valmistelleet tavoitetta Essoten jäsenkuntien 
kantokykyä vastaavasta tasosta jäsenkuntalaskutuksessa. Kunnan-
johtajat ovat päätyneet liitteen mukaiseen laskelmaan, jonka mukai-
sesti jäsenkuntalaskutuksen tulisi kehittyä tulevina vuosina. Jäsen-
kuntalaskutuksen kokonaissumma päätyy 309,5 miljoonan euron 
maksuosuuteen vuonna 2019. Linjaus edellyttää Essotelta noin 20 
miljoonan euron talouden sopeutusta. Sopeutus on suhteessa ver-
tailtavissa mm. Mikkelin kaupungin noin 15,4 miljoonan euron toi-
minnalliseen sopeutustavoitteeseen, ja siten voidaan arvioida, että 
on reaalisesti toteutettavissa. 

 
4) Essoten taloudellisten tavoitteiden asettaminen 
Kunnanjohtajat on linjanneet seuraavia Essoten taloutta ohjaavia 
toimenpiteitä: 
- Essoten tulee sopeuttaa talous esitetyn TA -raamin mukaiseen 

kehitykseen, jossa kuntien maksuosuus on 309,5 miljoonaa eu-
roa vuonna 2019, 

- Essoten tavoite on kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon 56 suu-
rimman kunnan nettotoimintamenojen vertailussa olla halvimman 
puolen joukossa (sijoitus > 28), 

- Essoten tulee esittää kunnille toimenpiteet palveluverkkoa, pe-
rusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon integraatiota ja tila-
ratkaisuja koskien siten, että taloudelliset tavoitteet voidaan to-
teuttaa ja tuottavuus paranee, 

- Essoten tulee esittää kunnille investointien kannattavuuslaskel-
mat koskien mielentalon ja potilastietojärjestelmän investointeja 
siten, että investointien myötä tuotavuus kehittyy ja vaikutukset 
ovat jäsenkuntalaskutusta alentavia, 

- Essoten tulee saattaa kustannuslaskenta ja tuotteistus sille tasol-
le, että kunnille kyetään esittämään tuotekohtaista kustannuske-
hitystä ja se on luotettavaa perusterveydenhuollon ja erikoissai-
raanhoidon osalta, 
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- Essoten tulee käydä omistaja-/ jäsenkuntien kanssa laajempaa 
keskustelua mahdollisen palveluyhteistyön suunnista ja valmiste-
lusta muiden sairaanhoitopiirien kanssa. 

 
Kj. Kunnanhallitus hyväksyy Essoten taloutta koskevat linjaukset ja päät-

tää esittää ne kuntayhtymän valtuuston käsiteltäväksi liitteen 2 mu-
kaisesti. 

 
 Lisäksi kunnanhallitus ohjeistaa edustajiaan Essoten valtuustossa 

myötävaikuttamaan kuntien asettamien taloustavoitteiden toteutumi-
sen. 

 
Päätös Keskustelun aikana Pirkko Luntta teki seuraavan muutosesityksen: 
 Kunnanhallitus hyväksyy Essoten taloutta koskevat linjaukset ja päät-

tää esittää ne kuntayhtymän valtuuston käsiteltäväksi liitteen 2 mu-
kaisesti. Lisäksi kunnanhallitus ohjeistaa edustajiaan Essoten val-
tuustossa, varajäsentä hallituksessa ja kunnanjohtajaa myötävaikut-
tamaan kuntien asettamien taloustavoitteiden toteutumisen. 

 
 Ari Kämppi kannatti muutosesitystä. 
 
 Puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu muutosesitys ja tulee 

äänestää. Äänestystavaksi hän esitti kädennostoäänestystä. Esitys 
hyväksyttiin.  

 
 Sen puolesta, ketkä kannattavat kunnanjohtajan esitystä äänestävät 

JAA ja Pirkko Luntan esityksen puolesta äänestävät EI.  
 
 Suoritettiin äänestys. Äänestyksessä annettiin yhteensä 6 ääntä. Ää-

net jakautuivat seuraavasti: 
 
 JAA 4 (Pepe Hölttä, Heikki Liukkonen, Hannu Raatikainen ja Seija 

Väisänen) 
 EI 2 (Ari Kämppi, Pirkko Luntta) 
 
 Puheenjohtaja totesi, että kunnanjohtajan esitys on kunnanhallituk-

sen päätös. 
 

  Hyväksyttiin. 

Merkittiin pöytäkirjaan, että Eeva-Liisa Lindgren ja Esko Kekkonen 

ilmoittivat olevansa esteellisiä asian käsittelyyn ja poistuivat kokouk-

sesta asian käsittelyn ajaksi. 

 Pirkko Luntta jätti eriävän mielipiteen (liite 5). 
 

https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-2-22.pdf
https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-5-10.pdf
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VUOKRASOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN/ PUULA-SÄRVIN OY 
 
Khall 51§ / 6.5.2019 Puula-Särvin Oy haluaa vuokrata Kissakosken tehtaan tiloja liitteen 

3 mukaisesti noin 93 m2.  
 
   

 Kj.  Kunnanhallitus hyväksyy Hirvensalmen kunnan ja Puula-Särvin Oy:n 
 välisen, liitteenä 3 olevan vuokrasopimusluonnoksen. 

 
Päätös Hyväksyttiin. 
 
 

https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-3-19.pdf
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LASTEN KOTIHOIDON TUEN KUNTALISÄN MAKSAMINEN 
 
Sivltk 8 § 17.4.2019 Hirvensalmen kuntalainen Anna Palviainen on 25.2.2019 saapuneel-

la kirjeellään esittänyt, että Hirvensalmen kunta ottaisi käyttöön koti-
hoidon 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 mää-
räytyvästä hoitolisästä. Hoitoraha on yhdestä alle 3- vuotiaasta lap-
sesta 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 indeksitarkistuk-
sen, mikä voi muuttaa tuen määrää. Hoitorahan ja -lisän lisäksi kun-
ta 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 maksamisel-
le. Kuntalisää maksavista kunnista 39 kuntaa on asettanut erityisiä 
ehtoja lisän maksamiselle. Vastaavaa tilanne on ollut myös aiem-
missa kartoituksissa. Suurin osa lasten kotihoidon tuen kuntalisää 
maksavista kunnista olivat asettaneet joitain ehtoja lisän maksami-
selle. Kuntalisää maksavista kunnista selvä enemmistö on edellyttä-
nyt, että perheen kaikki lapset hoidetaan kotona  tai että vanhempi 
hoitaa lastaan itse. Muita kuntalisän saamisen ehtoja olivat Kuntalii-
ton selvityksessä muun muassa: tulosidonnaisuus, erityisen tuen 
tarve, vuorohoitotarve, yrittäjänä toimiminen, lapsen ikä. Osalla kun-
tia lisä on sidottu kotihoidon tuen maksuperusteisiin tai hoitolisän 
maksamiseen, toisaalta osassa kuntia kuntalisää ei makseta van-
hempainrahakaudelta. 
 
Lasten kotihoidon tuen kuntalisän suuruus oli vuonna 2018 keski-
määrin 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 kun-
nassa tuen suuruuteen vaikutti perheen lasten lukumäärä. Ensim-
mäisestä 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. 
 
Kuntaliiton selvityksen mukaan voidaan todeta, että kuntalisillä on 
merkitystä kunnille järjestettäessä varhaiskasvatuspalveluita. Niiden 
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suoraa vaikuttavuutta palvelun kysyntään sekä kustannusten muo-
dostumiseen on kuitenkin vaikea arvioida. Kyselyn perusteella voi-
daan edelleen todeta, että kotihoidon tuen kuntalisällä voidaan per-
heitä ohjata valitsemaan erityisesti pienten lasten osalta lapsen hoi-
taminen kotona varhaiskasvatukseen osallistumisen sijaan. Samalla 
kuitenkin kuntalisän ehtojen mukaan on monissa kunnissa myös 
vanhempi sisarus hoidettava kotona. Mikäli yli kolmevuotiaiden las-
ten osallistumista varhaiskasvatukseen halutaan lisätä tulee kotihoi-
dontuen kuntalisän maksamisen ehtoja pohtia tästäkin näkökulmas-
ta. Tulevaisuudessa kotihoidontuen käytössä voi tapahtua merkittä-
viäkin muutoksia, mikäli perhevapaauudistus tulevaisuudessa toteu-
tetaan. Perhevapaajärjestelmän uudistustyön yhteydessä sekä kun-
takohtaisia päätöksiä tehtäessä tulisi työelämävaikutusten ohella ar-
vioida 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 su-
juvan arjen tukemisen näkökulmasta. Hirvensalmen kunta haluaa 
omalta osaltaan olla tukemassa lapsiperheiden erilaisten elämänti-
lanteiden 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 makse-
taan 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 hoi-
torahaan. Lisäksi edellytyksenä on, että perheen kaikki alle kolme-
vuotiaat lapset hoidetaan kotona.  

 
Päätös Hyväksyttiin. 

 
 
 
 
 
 

___________________ 
Khall § 52/6.5.2019 
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                    Kj. Kunnanhallitus hyväksyy lasten kotihoidon kuntalisän maksamisen 
sivistyslautakunnan päätöksen mukaisesti ja esittää sen edelleen 
kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. 

 
Päätös Hyväksyttiin. 
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OTTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMINEN SIVISTYSLAUTAKUNNAN PÄÄTÖKSEEN/ PERHEPÄI-
VÄHOIDON KUSTANNUSKORVAUKSET VUONNA 2019 
 
Khall § 53/ 6.5.2019 Sivistyslautakunta on päättänyt 17.4.2019 § 9 Perhepäivähoidon 

kustannuskorvauksista vuodelle 2019: 
”Kuntaliitto antaa vuosittain suositukset kunnallisen perhepäivähoi-
don kustannuskorvauksista. Kustannuskorvauksia maksetaan 
omassa kodissa työskentelevälle perhepäivähoitajalle lapsen hoi-
dosta aiheutuneista välittömistä kustannuksista, joiden on tarkoitus 
kattaa lapsen hoidosta perhepäivähoitajalle aiheutuvat todelliset kus-
tannukset. Perhepäivähoidon kustannuskorvaukset 2019 liitteellä 3. 

 
Liite 3 Perhepäivähoidon kustannuskorvaukset 2019 

 
Rehtori: Sivistyslautakunta hyväksyy perhepäivähoidon vuoden 2019 
kustannuskorvaukset  kuntaliiton suosituksen mukaisesti 
 

  Päätös:  
  Asiasta käydyn keskustelun kuluessa Esa Ruhanen esitti, että  

sivistyslautakunta hyväksyy perhepäivähoidon vuoden 2019 kustan-
nuskorvaukset kuntaliiton suosituksiin nähden 100 %:lla korotettuna. 
Sirpa-Helena Pesonen kannatti tehtyä esitystä. 

   
Koska keskustelun kuluessa oli tehty esittelijän esityksestä poikkeava 
kannatettu esitys oli suoritettava äänestys. Puheenjohtaja esitti, että 
suoritetaan kädennostoäänestys. Suoritetussa äänestyksessä rehto-
rin esitystä kannattivat Aada Ruhanen ja Antti Heinikainen. Esa Ru-
hasen esitystä kannattivat Pirjo Solasto, Risto Rantalainen, Ari Kyrö-
läinen, Sirpa-Helena Pesonen ja Esa Ruhanen. Äänestyksen jälkeen 
puheenjohtaja totesi Esa Ruhasen esityksen tulleen sivistyslautakun-
nan päätökseksi äänin 5-2.” 

 
 Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus (liite 12 § 13): 

Perhepäivähoitajalle korvataan lapsen hoidosta aiheutuneet kustan-
nukset Suomen Kuntaliiton kulloinkin voimassa olevan perhepäivä-
hoidon kustannuskorvauksia koskevan suosituksen mukaan.  

 
 Kuntalaki § 92: Kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, 

kunnanjohtaja ja hallintosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voi-
vat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain 
nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnan-
hallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen 
on tehnyt päätöksen.  

 
 
. 
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Kj.  Kunnanhallitus ottaa asian käsiteltäväkseen. 
 

Kunnanhallitus päättää perhepäivähoidon kustannuskorvaukset 
vuodelle 2019 Suomen Kuntaliiton suosituksen ja KVTES:n mukaan 
(liite 4). 

 
Päätös Keskustelun aikana Pirkko Luntta teki seuraavan muutosesityksen: 

En kävelisi sivistyslautakunnan ylitse. 
 
Muutosesitystä ei kannatettu. 
 
Puheenjohtaja totesi, että kunnanjohtajan esitys on kunnanhallituk-
sen päätös. 
 

  Hyväksyttiin. 

https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-4-17.pdf
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OTTO-OIKEUS VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSIIN 
 
Khall § 54/ 6.5.2019 Kunnanjohtajan ja hallintojohtajan ottokelpoiset päätökset ovat näh-
  tävinä kunnanhallituksen kokouksessa. Päätöksiä esitellään tarvitta-
  essa. 
 
 Kj.  Kunnanhallitus merkitsee päätökset tiedoksi ja päättää, ettei käytä 
  otto-oikeutta edellä mainittuihin viranhaltijapäätöksiin. 
 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
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 ILMOITUSASIAT 
 
Khall § 55/6.5.2019 Kunnanhallituksen tiedoksi saatetaan seuraavat valtion 
  viranomaisten päätökset ja kirjeet sekä muiden yhteisöjen ym. 
  asiakirjat tai kirjeet: 
 

1. Etelä-Savon maakuntaliiton maakuntahallituksen pöytäkirja 
18.3.2019 

2. Mäntyharjun kunnanvaltuuston pöytäkirjaote 1.4.2019 § 16 
3. Pieksämäen kaupunginvaltuuston pöytäkirjaote 11.3.2019 § 9 
4. Sysmän kunnanvaltuuston pöytäkirjaote 1.4.2019 § 5 
5. Kiuruveden kaupunginvaltuuston pöytäkirjaote 15.4.19 § 11 
6. Vieremän kunnanhallituksen pöytäkirjaote 15.4.19 § 84 
7. Etelä-Savon pelastuslautakunnan pöytäkirja 7.3.2019 
8. Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen ky;n hallituksen pöytä-

kirjat 28.3.2019 ja 11.4.2019 
9. Vaalijalan kuntayhtymän hallituksen pöytäkirja 17.4.2019 
10. Teknisen lautakunnan pöytäkirja 20.3.2019 
11. Tarkastuslautakunnan pöytäkirja 16.4.2019 
12. Sivistyslautakunnan pöytäkirja 17.4.2019 

 
 
    
 Kj Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa 
  saatetuksi. Asiakirjat ja kirjeet eivät aiheuta enempiä toimenpiteitä. 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 
 
MUUTOKSENHAKUKIELLOT / Kieltojen perusteet 

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, 
koska päätös koskee vain valmistelua ja täytäntöönpanoa. 

 
Pykälät: 45-50, 52, 54-55 
 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 137 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 
Pykälät:  

HVal 3 §:n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla 
 
Pykälät ja valituskieltojen perusteet: § 

Hankintaoikaisu- ja valitusosoitus hankintalain mukaan: 
 
Pykälät: §  
Aika: 14 päivää 
Markkinaoikeus Osoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki 
  Puhelin: 029 56 43300 Faksi: 029 56 43314 
  Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi  

Valitusosoitus maankäyttö- ja rakennuslain 193 §:n mukaan: 
 
Pykälät: §  
Aika: 30 päivää 
Itä-Suomen hallinto-oikeus   Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio 
  Käyntiosoite: Puistokatu 29, 70100 Kuopio 
  Puhelin: 029 56 42500 Faksi: 029 56 42501 
  Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi   

 
OIKAISUVAATIMUSOHJEET  
Oikaisuvaatimusviranomainen ja –aika 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite, postiosoite ja sähköpostiosoite. 
 
Hirvensalmen kunnanhallitus Osoite: Keskustie 2, 52550 Hirvensalmi 
  Puhelin: (015) 727 111 Faksi: (015) 451 320 
 Sähköposti: hirvensalmi@hirvensalmi.fi  
 
Pykälät: §  51, 53 
Aika:14 päivää 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö 
 

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava.  

 
 
 


