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   PÖYTÄKIRJA 7/2017 
 

 
KOKOUSAIKA 

                  
19.9.2017 klo 18.01 – 19.37 

 
KOKOUSPAIKKA 

 
Kunnanvirasto, kunnanhallituksen  kokoushuone 

SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 
 

 
Jyrki Järvinen 
Anne Joensuu 
Anne Kniivilä 
Ann-Helen Mäkelä 
Juha Niemissalo (saapui 18.04) 
Sami Pesonen 
Anssi Saari (saapui 18.04) 
Martti Mäkinen 
Jaana Takala (saapui 18.58) 

 
puheenjohtaja 
jäsen 
jäsen 
jäsen 
jäsen 
jäsen 
jäsen 
varajäsen 
varajäsen 

Läsnä 
    x 
    - 
    x 
    x 
    x 
    - 
    x 
    x 
    x 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Päivi Lappinen                               esittelijä                     x 
Mikko Huhtala                                pöytäkirjanpitäjä        x 
Marja-Leena Kultalahti                   kunnanhall. ed.          x 
Terhi Kultalahti                               kunnanhall. pj            x 
Teemu Kejonen                              kunnanjohtaja           x 
 

LAILLISUUS JA  
PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
Päätös: Todettiin 
 

ASIAT § 65 - 77 
 

PÖYTÄKIRJAN  
TARKASTUSTAPA 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anne Kniivilä ja Ann-Helen Mä-
kelä. 
 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS 
JA VARMENNUS 

 
 
 
Jyrki Järvinen 
puheenjohtaja 

 
 
  
Mikko Huhtala 
pöytäkirjanpitäjä  

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. 
Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimil-
lamme. 
 
Evijärvi,      19. päivänä  syyskuuta 2017     
 
 
Anne Kniivilä                         Ann-Helen Mäkelä 

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY 
YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ 

Evijärven kunnan verkkosivuille   
 
Evijärvi,      . päivänä              syyskuuta  2017 
 
 
Mikko Huhtala hallintosihteeri 
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65 § SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUSTEN PÖYTÄKIRJANPITÄJÄ 

 
Siv.ltk § 65 
19.9.2017 Valmistelija Päivi Lappinen 
  

Hallintosihteeri on toiminut sivistyslautakunnan pöytäkirjanpitäjänä viime syksystä al-
kaen. Hallintosihteerin sijaisena toimineen Pekka Suhosen sijaisuus on päättynyt ja  
Mikko Huhtala on valittu hallintosihteeriksi.  

 
  Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta päättää nimetä hallintosihteeri 

Mikko Huhtalan sivistyslautakunnan pöytäkirjanpitäjäksi tästä kokouksesta alkaen 
toistaiseksi. Varahenkilönä toimii Päivi Lappinen.  

 
 Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
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66 § VARHAISKASVATUKSEN TÄYDENNYSKOULUTUSMALLIN TOTEUTTAMINEN 
JA RAHOITTAMINEN ETELÄ-POHJANMAALLA 

 
Siv.ltk § 66 
19.9.2017 Etelä-Pohjanmaan alueella on toteutettu Länsi- Ja Sisä-Suomen Aluehallintoviraston 

(AVI) rahoittamia Osaajia Etelä-Pohjanmaalle –hankkeita, joiden puitteissa on 
vakiinnutettu opetustoimen täydennyskoulutusmalli 17 eteläpohjalaisen kunnan 
alueelle.  

 
Mallin käyttöönotto myös varhaiskasvatuksen piirissä on koettu tärkeänä ja varhais-
kasvatuksen johtoryhmä perustettiin keväällä 2017 käsittelemään mallin toteuttamista 
ja rahoitusta. Toimintaan ovat sitoutuneet kaikki eteläpohjalaiset kunnat.  
 
Maakunnalliset varhaiskasvatuksen johtoryhmä ja opetustoimen ohjausryhmä ovat 
linjanneet varhaiskasvatuksen täydennyskoulutusmallin toteutuksen seuraavasti:   
 
Täydennyskoulutusmallin rakenne ja sisältö 
- Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys vastaa koulutusten suunnittelusta,  
  toteutuksesta ja hallinnoinnista 
- Koulutuksia toteutetaan sovitun budjetin raameissa alueellisesti  
- Kunnat maksavat 0-6 vuotiaiden lukumäärään suhteutetun vuosimaksun 
- Kunnilta ei peritä erillistä osallistumismaksua täydennyskoulutusmalliin  
  sisältyvistä koulutuksista. 

 
Edut ja vaikuttavuus 
Varhaiskasvatuksen alueellinen täydennyskoulutusmalli mahdollistaa 
koulutustarjonnan kehittämisen henkilöstön tarpeet huomioiden. Koulutuksien 
toteuttaminen alueellisesti ja tarpeita vastaavasti on kustannustehokasta. Koulutusta 
voidaan toteuttaa monipuolisesti eri teemoihin liittyen. Malli tuo selkeän edun kunnille 
mahdollistaen laajan ja monipuolisen koulutuskalenterin toteuttamisen ja 
hyödyntämisen. Koulutuksissa hyödynnetään monimuotoisia opetusmenetelmiä  
mahdollisuuksien mukaan (mm. webinaarit tai tallenteet). 
 
Täydennyskoulutusmallin kustannukset 
Kustannukset koostuvat: 
- Suunnittelijan 100% työpanos (1kk). Kustannusarvioon on laskettu myös  
  suunnittelijan tilakustannukset, matkakustannukset ja muut hallinnolliset  
  kustannukset.  
- Koulutusten toteuttaminen. Kustannusarvio sisältää kouluttajien palkkiot,  
  matkakustannukset ja koulutusten tila- ja kahvituskustannukset.  
- Kaikki kustannukset yhteensä (noin 25 000 euroa/vuosi) on suhteutettu 0-6 
  vuotiaiden lukumäärään. Kustannukset määritellään  
  vuosittain joulukuun tilanteen mukaisesti ja laskutetaan kunnilta toukokuussa. 
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 Kustannusten jako (vuosi 2018): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Sopimuksen irtisanomismenettely tullaan linjaamaan tarkemmin hankkeen 
ohjausryhmässä, mutta mukaan lähteminen tarkoittaa useammaksi vuodeksi 
sitoutumista. 
 
Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys alueellisen varhaiskasvatuksen henkilöstön 
täydennyskoulutusmallin käytännön toteuttajana ja tulevana hallinnoijana pyytää 
hankkeessa mukana olleilta kunnilta sitoutumista ja päätöstä olla mukana 
varhaiskasvatuksen henkilöstön täydennyskoulutusmallin toteuttamisessa. Etelä-
Pohjanmaan korkeakouluyhdistys pyytää myös varaamaan määrärahan mallin 
toteuttamiseen yllä olevan taulukon mukaisesti vuodesta 2018 alkaen.  
 

 Evijärven kunta ostaa varhaiskasvatuksen henkilöstöpalvelut Kauhavan kaupungilta. 
Kauhavan varhaiskasvatusjohtajan ja Lappajärven sivistysjohtajan kanssa on sovittu, 
että Lappajärvi ja Evijärvi kuntina maksavat maksuosuuden itse suoraan OSAAVA-
hankkeelle. 

 
Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta päättää, että: 

 
 1. Evijärven kunta on mukana ja sitoutuu osaltaan alueellisen varhaiskasvatuksen 

henkilöstön täydennyskoulutusmallin toteuttamiseen ja  
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 2. varaa mallin toteuttamiseen tarvittavan määrärahan vuoden 2018 budjettiin vuosi-

kustannusten jakoperiaatteen mukaisesti. 
 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen, puh. 06 2412 3210 tai 044 7699 
210, sähköposti etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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67 § KOULUKYYDITYKSEN PYSÄKIN MUUTOSHAKEMUS/PIETILÄNTIE 

Siv.ltk § 67  
19.9.2017 Valmistelija Päivi Lappinen 
 

Kivijärvenkylän koulukuljetusreitillä Pietiläntiellä asuvat huoltajat ovat pyytäneet, että 
Pietiläntien tiehaaran pysäkkiä muutetaan siten, että kouluauto noutaa oppilaat aa-
mulla Pietiläntie 29:stä tai 31:stä ja tuo koulun jälkeen oppilaat takaisin samaan paik-
kaan. Pysäkiltä autoon nousee kolme oppilasta, jotka ovat 0-2 luokkalaisia. 
 
Tällä hetkellä oppilaat kävelevät aamuisin kantatie 63 varteen ja nousevat Pietiläntien 
tiehaarasta autoon. Palattaessa kouluauto ylittää tien ja jättää oppilaat Pietiläntien 
tiehaaraan siten, että oppilaat nousevat autosta auton ja kantatien välissä. 
 
Kyse on vastaavanlaisesta tilanteesta kuin Koivistontien tiehaarassa. Sivistyslauta-
kunta päätti 9.8.2017 § 57, että Kivijärvenkylän koulukuljetusreitti käy aamuisin kään-
tymässä Koivistontien, Kivimäentien ja Kuuselantien risteyksessä, iltapäivisin oppilaat 
jäävät Koivistontien liittymään. 
  
Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta päättää, että  
 
1. Pietiläntiellä asuvat oppilaat nousevat aamuisin kouluautoon Pietiläntien tiehaa-

rasta, oppilaat odottavat autoa Pietiläntien varressa ja kouluauto ajaa liittymään,  
2. paluukuljetus poikkeaa Pietiläntielle ja oppilaat jäävät pois kyydistä Pietiläntie 29 

kohdalla. 
 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen, puh. 06 2412 3210 tai 044 7699 
210, sähköposti etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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68 § MAKSUTTOMAN KOULUKULJETUKSEN HAKEMUS 

 
Siv.ltk § 68 
19.9.2017 Valmistelija sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen 
 

Osoitteessa Kuuselantie 10 asuvilla oppilailla on ollut maksuton koulukuljetus ja oppi-
laat ovat kulkeneet koulumatkansa Kivijärvenkylän reitin linja-autossa. Lukuvuoden 
2017-18 alkaessa otettiin koulukuljetussääntö kaikilta osin käyttöön. Säännön mu-
kaan oppilaan koulumatkan pituus mitataan lyhintä jalankulkukelpoista, yleisessä 
käytössä olevaa tietä pitkin ja mittaamisessa käytetään Fonectan reittiohjelmaa.  
 
Fonectan reittiohjelman mukaan Kuusentie 10:stä kouluun on lyhintä reittiä käyttäen 
4,79 km. Osoitteesta tulevat oppilaat ovat syyslukukauden alusta alkaen kulkeneet 
koulumatkansa omin kulkuneuvoin tai kouluautossa kulkiessaan maksaneet itse mat-
kansa. 
 
Huoltajat ovat hakeneet maksutonta koulukuljetusta lapsilleen. Perusteluna on kanta-
tien liikennemäärät, piennaralueen puuttuminen lähes kokonaan, tiellä ei ole valais-
tusta ja koulumatkalla on kolme eri murskaamoille johtavaa risteysaluetta. Lisäksi 
huoltajat perustelevat hakemustaan sillä, että heidän lastensa maksuton koulukulje-
tus ei lisää kuljetuskustannuksia, koska kyseessä on kunnan kilpailuttama reitti.  

 
Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta päättää, että Kuuselantie 
10:ssä asuvat oppilaille ei myönnetä maksutonta koulukuljetusta. Oppilaat voivat 
käyttää kunnan järjestämää koulukuljetusta itse maksaen.  
 
Perustelu: maksuton koulukuljetus ei poista tieltä huoltajan esittämiä epäkohtia, oppi-
laat mahtuvat koulukuljetukseen, koska heidät on kuormitukseen laskettu sekä oppi-
laiden yhdenvertaisuus. 
 
Keskustelun kuluessa Anne Kniivilä ehdotti Anssi Saaren kannattamana, että hyväk-
sytään maksuton koulukuljetus hakemuksen mukaisesti. 
 
Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty pohjaehdotuksesta poikkeava kannatettu 
ehdotus, suoritetaan nimenhuutoäänestys siten, että ne jotka kannattavat sivistystoi-
menjohtajan ehdotusta, äänestävät JAA ja ne jotka kannattavat Anne Kniivilän ehdo-

tusta äänestävät EI. Äänestysesitys hyväksyttiin. 
 
Suoritetussa äänestyksessä annettiin 4 JAA-ääntä (Mäkelä, Niemissalo, Mäkinen ja 
Järvinen) ja 2 EI-ääntä (Kniivilä, Saari). 
 
Päätös: Puheenjohtaja totesi, että sivistystoimenjohtajan pohjaehdotus on tullut sivis-
tyslautakunnan päätökseksi äänin 4-2. 

 
Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen, puh. 06 2412 3210 tai 044 7699 
210, sähköposti etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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69 § MUUTOS KOULUKULJETUSREITTIIN 4 

Siv.ltk § 69 
19.8.2017 Valmistelija Päivi Lappinen 
 

Koulukuljetusreitti 4 klo 12.50 kulkee reittiä Särkikylän koulu - Kirkonkylän koulu ja 
edelleen Kirkkorinteen kautta Karvoseen, Latukkaan ja Rouviin. Rouviin menevien 
oppilaiden (2. ja 5. luokkalaiset) koulumatka odotuksineen kestää aikataulujen mu-
kaan 2 h 25 min. Huoltaja on ilmoittanut, että oppilaiden koulumatka-aika ei aina to-
teudu 2 tunnissa 30 minuutissa. Oppilaat kulkevat autossa vain kahtena päivänä vii-
kossa torstaisin ja perjantaisin. 
 
Rouvissa käynti torstaisin ja perjantaisin voitaisiin liittää reittiin 3, joka kulkee Inan 
kautta Roviosaareen ja Vitsjönille. Tämä ei kuitenkaan onnistu, koska oppilaat eivät 
sovi nykyiseen autoon ja liikennöitsijä on tehnyt tarjouksensa nykyisin käytössä ole-
valla kalustokoolla. Toinen vaihtoehto on, että reitin 4 auto käy torstaisin puolen päi-
vän kuljetuksen osalta ensin Rouvissa ja sitten Latukassa. 
 
Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta päättää, että koulukuljetusreitti 
4 puolen päivän kuljetus muutetaan siten, että reitti kulkee torstaisin ja perjantaisin 
reittiä Särkikylän koulu-Kirkonkylän koulu-Kirkkorinne-Puustelli-Karvonen-Vasikka-
aho-Järveläntie-Hevosahon th-Rouvi-Latukka. 
 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen, puh. 06 2412 3210 tai 044 7699 
210, sähköposti etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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70 § MUUTOSVAATIMUS KOULUKULJETUKSEEN/MUSTAJÄRVI 

 
Siv.ltk § 70 
19.9.2017 Valmistelija Päivi Lappinen 
 

Arto Mustajärvi on jättänyt 25.8.2017 päivätyn oikaisuvaatimuksen sivistyslautakun-
nan päätöksestä 9.8.2017 § 56. Oikaisuvaatimuksessa vaaditaan ”päätöksen ku-
moamista sekä asian uudelleen käsittelyn. Vaadin lapsillemme järjestettäväksi turval-
lisen koulukyydin sekä lasten omatoimisesti kulkeman matkan lyhyemmäksi. Aivan 
kuten muutamassa tiedossani olevista reiteissä.” 
 
Sivistyslautakunta hyväksyi koulukuljetusreitit kokouksessaan 25.4.2017 § 35. Reitit 
julkaistiin kunnan kotisivuilla ja muutamista reiteistä tuli kysymyksiä ja muutostoivo-
muksia. Muutosesitykset, vaatimukset ja toivomukset pyydettiin osoittamaan kirjalli-
sena sivistyslautakunnalle. Myös oikaisuvaatimuksen tekijä ilmoitti puhelimitse tyyty-
mättömyytensä Haapajärvenkylän reittiin ja häntä pyydettiin tekemään kirjallinen 
anomus reittimuutoksesta. Tätä hän ei ole toimittanut. 

 
Sivistyslautakunta päätti 9.8.2017 § 56 muutoksista koulukuljetusreitteihin. Reittiä 1, 
jonka varrella Mustajärvet asuvat, ei pykälässä käsitelty, koska reitille ei ollut muutos-
tarpeita.  
 
Mustajärvelle on ilmoitettu puhelimitse 19.9.2017, että hänen oikaisuvaatimustaan ei 
käsitellä oikaisuvaatimuksena, vaan muutosvaatimuksena kuljetusreittiin. Ilmoitus on 
tehty puhelimitse, koska Mustajärvellä ei oman ilmoituksensa mukaan ole sähköpos-
tia ja postin välityksellä ilmoitus ei ehdi ennen asian käsittelyä. 
 
Koulukuljetussäännön mukaan oppilaan koulumatkan pituus mitataan lyhintä jalan-
kulkukelpoista, yleisessä käytössä olevaa tietä pitkin ja mittaamisessa käytetään Fo-
nectan reittiohjelmaa.  Mustajärven lasten koulumatka näin mitattuna on 4,12 km. Oh-
jelma mittaa matkan Taipaleentien kautta. Oikaisuvaatimuksessa viitataan Taipaleen-
tiehen ja todetaan, että ”Taipaleentien kautta koulukuljetus ei ole enää tien vaaralli-
suuden takia kulkenut”.  Kouluauto kulki aikanaan Taipaleentien kautta ja tuolloin to-
dettiin, että tien talvikunnossapito ei ollut riittävää kouluauton kulkemiseen. Sen jäl-
keen auto on kulkenut Haapajärvenkyläntietä. 
 
Koulukuljetussäännön mukaan 1.-4. luokkien oppilailla on oikeus maksuttomaan kou-
lukuljetukseen, kun koulumatka kotoa kouluun ylittää 3 km. Mustajärven perheen 4. 
luokkalainen on oikeutettu maksuttomaan koulukuljetukseen kilometrien perusteella. 
Maksuttomaan koulukuljetukseen oikeutettujen oppilaiden yhdensuuntainen omavas-
tuumatkan pituus 1.-4. luokkien oppilailla on 2 km ja 5.-9.luokkien oppilailla 3 km. 
Omavastuumatkan pituus Haapajärvenkyläntielle on 2,10 km. 
 
Aamuisin ja puolen päivän aikaan Haapajärvenkylän kuljetus on koulukuljetusreitti ja 
iltapäivisin linjavuoro. Reittiin voidaan tehdä muutoksia, mutta linjavuoro ei voi poike-
ta linjaltaan. 
 

 Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta päättää: 
1. muuttaa koulukuljetusreittiä 1 paluukuljetuksen klo 12.50 ja reittiä 2 aamukulje-

tuksen osalta siten, että kouluauto poikkeaa Esantien ja Mustalantien risteykses-
sä, 
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2. korvata huoltajalle 4. luokan oppilaan kuljetuksesta pitkinä koulupäivinä, joita on 
kolme viikossa, 0,20 €/km (Kelan käyttämä kilometrikorvaus, Koulukuljetussääntö 
3.4.) toteutuneiden ajokertojen perusteella, huoltaja laskuttaa ajokerrat, 

3. perheen muilla lapsilla on oikeus käyttää kuljetusta itse maksaen. 
 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
  
Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen, puh. 06 2412 3210 tai 044 7699 
210, sähköposti etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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71 § JÄÄKIEKKOKAUKALO JA LUISTELUALUEEN JÄÄDYTYS JA PUHTAANAPITO 
TALVELLA 2017-18 

Siv.ltk § 71 
19.9.2017 Valmistelija Päivi Lappinen 
 

Sivistyslautakunta on kilpailuttanut viime syksynä jääkiekkokaukaloiden ja luistelualu-
eiden pohja- ja pintajäädytyksen talvelle 2016-17 sekä mahdolliselle optiovuodelle 
2017-18. Kausi alkaa 1.12. ja päättyy 30.4. Samalla sivistyslautakunta päätti pohja-
jäädytysten osalta ottaa käyttöön optiovuoden. 
 
Keväällä 2017 ostettiin Jousa jäänhoitokone, jolla voidaan hoitaa pintajäädytys ja 
puhdistus sekä päivittäinen jään huolto.  
 
Jääkiekkokaukaloita on kolme; koulukeskuksessa, Lahdenkylässä ja Särkikylässä. 
Koulukeskuksessa on lisäksi luistelualue. 
 
Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta päättää: 
 
1. että jääkiekkokaukaloiden ja luistelualueen pohja- ja pintajäädytyksessä ei oteta 

käyttöön optiovuotta, 
2. pyytää tarjoukset jääkiekkokaukaloiden ja luistelualueen puhdistuksesta ja pinta-

jäädytyksestä Jousa jäänhoitokoneella kaudelle 1.12.2017-30.4.2018 sekä mah-
dolliselle optiovuodelle 1.12.2018-30.4.2019, 

3. pyytää tarjoukset jääkiekkokaukaloiden ja luistelualueen pohjajäädytyksestä 
1.12.2017 ja 1.12.2018 alkaville kausille (2 vuotta). 

 
Tarjoukset puhdistuksesta ja pintajäädytyksestä pyydetään muodossa €/tunti ja poh-
jajäädytyksestä €/tunti 
 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Lisätietoja: liikunnanohjaaja-urheilualueiden hoitaja Antti Saari, puh. 06 2412 3207 tai 
044 7699 207, sähköposti etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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72 § PAHKAKANKAAN LIIKENNE KY:N LISÄLASKU AJALTA 14.12.2015 - 22.12.2016 
JA OIKAISUVAATIMUS 

Siv.ltk § 12 
31.1.2017 Valmistelija sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen 
 

Pahkakankaan Liikenne Ky on jättänyt lisälaskun koskien Vitsjönin linjaa (Reittipoh-
jainen käyttöoikeussopimus KÄYTTÖ 559082).  Perusteluna on Lahdenkylän koulun 
väistön vuoksi nousseet kustannukset, yli 10 %, koska jouduttu investoimaan suu-
rempi auto, jotta käyttöoikeussopimuksen mukainen vaatimustaso täyttyy.  
 
Ely-keskus oli syksyllä -15 päättänyt ottaa ko. linjalla käyttöön optiovuoden. Sopi-
muksen mukainen auto reitille oli 22-paikkainen. Kun Lahdenkylän koulu joutui siirty-
mään väistötiloihin Särkikylään, linjalle tarvittiin isompi auto. Ely-keskus oli saanut il-
moituksen, että liikennöitsijä ajaa linjaa eri autolla kuin sopimuksessa on sovittu. Il-
man väistöä pienempi auto olisi riittänyt koko sopimuskauden ajaksi.  
 
Liikennöitsijä on hakenut linjaan muutoksen Särkikylään saakka ja saanut sen.  
Ely –keskus ja kunta molemmat maksavat liikennöitsijälle käyttöoikeuskorvausta  
edelleen 9.900 € vuodessa, yhteensä 19.800 €. Lisäksi liikennöitsijä saa lipputaksan 
mukaisen hinnan jokaisesta kuljetuksessa olevasta oppilaasta.  
 
Liikennöitsijä on aiemmin hakenut ko. linjalle lipputukea samasta syystä. Sivistyslau-
takunta päätti olla maksamatta tukea (1.6.2016 § 40), koska kyse on käyttöoikeusso-
pimusliikenteestä, johon ei voi maksaa lipputukea. Ely –keskus on määrittänyt linjalle 
lipun hinnan ja liikennöitsijän on pitänyt sisällyttää jo tarjoukseensa mahdollinen lip-
putuki.  
 
Liikennöitsijä on hakenut 8.6.2016 Ely-keskukselta lisätukea linjalle reitillä tapahtu-
neiden muutosten vuoksi. Liikennöitsijän, Ely-keskuksen ja Evijärven kunnan yhtei-
nen neuvottelu asiasta pidettiin 25.8.2016. Koska linjan muutos johtuu kunnasta, Ely-
keskus ei muuta liikennöintikorvaustaan. 
 
Reittipohjaisen käyttöoikeussopimuksen mukaan sopimuksen mukaiseen vuotuiseen 
ajokilometrien määrään voidaan neuvotella vähäisiä muutoksia, mikäli olosuhteet tai 
liikenteen järjestämisen edellytykset ovat muuttuneet niin, että liikennettä ei ole tar-
koituksenmukaista tai mahdollista hoitaa sovitulla tavalla. Muutoksen kokonaisvaiku-
tus saa olla enintään 10 % vuotuisesta liikennöintikorvauksesta. Liikennöinnissä ta-
pahtuneen muutoksen vaikutus korvaukseen lasketaan käyttäen perusteena reittipoh-
jaisessa käyttöoikeussopimuksessa sovittuja ajokilometrien hintoja, 1,80 €/M-P ajettu 
kilometri, sis alv. Jos muutos on suurempi, voidaan linja kilpailuttaa uudestaan. Ely-
keskus katsoo linjat aina tapauskohtaisesti, eikä ole kilpailutanut linjaa uudestaan. 
Liikennöitsijällä on myös mahdollisuus antaa uusi ehdotus hinnasta tai irtisanoa so-
pimus. Sovitusta ajokilometrihinnasta voidaan Ely-keskuksen mukaan neuvotella. 
 
Liikennöitsijän kanssa on sovittu, että hän voi laskuttaa linjan reittimuutoksen koulu-
keskus-Särkikylän koulu aamuisin ja Särkikylän koulu-koulukeskus iltapäivisin kilo-
metritaksan mukaan ja näin liikennöitsijä on toiminut ja kirjanpidon mukaan kunta on 
myös maksanut. Laskutettu ja maksettu kilometrihinta on ollut 1,80 €. Liikennöitsijän 
lisälaskun mukaan laskettuna kilometrihinta lisälaskussa on 5,15 €. Aikaisempi ajoki-
lometrihinta on laskettu 22-paikkaisen auton mukaan, väistön jälkeen reitillä on tarvit-
tu auto, johon sopii vähintään 42 oppilasta. 
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Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta päättää: 
 
1. olla hyväksymättä Pahkakankaan Liikenne Ky:n lisälaskua ja 
2. neuvotella Pahkakankaan Liikenne Ky:n kanssa uudesta lisäkilometrihinnasta. 
 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
 
Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen, puh. (06) 2412 3210, sähköposti: 
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
 

 ________ 
 
 
Siv.ltk § 17  
14.3.2017 Valmistelija sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen 
 

Sivistyslautakunta päätti kokouksessaan 31.1.2017 § 12 olla hyväksymättä Pahka-
kankaan Liikenne Ky:n lisälaskua ajalta 14.12.2015 - 22.12.2016 ja 9.1. - 31.1.2017 
ja neuvotella Pahkakankaan Liikenne Ky:n kanssa uudesta lisäkilometrihinnasta. 
Neuvotteluja aloitettaessa huomattiin, että sivistyslautakunnan päätös perustui vir-
heelliseen selvitykseen. Sivistystoimenjohtaja ilmoitti 6.2.2017 Pahkakankaan Liiken-
ne ky:lle asian itseoikaisusta ja uudelleen käsittelemisestä seuraavassa kokoukses-
sa. Sivistyslautakunnan päätös koski väliä koulukeskus - Särkikylä ja lisälasku väliä 
Lahdenkylän koulu – koulukeskus.  
 
Lahdenkylän koulun väistön vuoksi kaikki ko. linjalla olevat oppilaat ovat kyydissä 
koulukeskukseen saakka. Kuljetettavia oppilaita on 40. Sopimuksen mukainen auto 
reitille oli 22-paikkainen.  
 
Liikennöitsijä haki ko. linjalle lipputukea, sivistyslautakunta päätti olla maksamatta tu-
kea (1.6.2016 § 40), koska kyse on käyttöoikeussopimusliikenteestä, johon ei voi 
maksaa lipputukea. Liikennöitsijä haki 8.6.2016 Ely-keskukselta linjalle lisätukea, jota 
Ely-keskus ei hyväksynyt. 
 
Ely-keskuksen ja kunnan korvaus linjasta on yhteensä 19 800 euroa vuodessa. Kou-
lupäiviä lukuvuonna 2015-16 oli 189 ja lukuvuonna 2016-17 koulupäiviä on 187. Lii-
kennöintikorvaus on edellisenä lukuvuonna ollut 104,76 € koulupäivää kohti laskettu-
na ja tänä lukuvuonna 105,88 €/päivä. Lisäksi liikennöitsijä saa lipputaksan mukaisen 
hinnan jokaisesta kuljetuksessa olevasta oppilaasta, tänä vuonna se on noin 200 
€/päivä. Linja on liikennöitsijän ilmoituksen mukaan (Selvitys 15.8.2016) pystytty lii-
kennöimään kannattavasti pienemmällä kalustolla. 
 
Liikennöitsijä hakee lisäkorvausta 165 €/päivä, mikä on 9,17 €/km. Isompi auto vie lii-
kennöitsijän mukaan 15 litraa enemmän polttoainetta 100 kilometrillä. Matka, jolle li-
säkorvausta on haettu, on 18 km. Näin ollen polttoaineen kulutus linjalla on lisäänty-
nyt noin 3 litraa päivää kohden. Koulupäiviä on 14.12.2015 – 22.12.2016 ollut 196, 
tammikuussa 2017 koulupäiviä on ollut 17 ja helmikuussa 18, yhteensä 231 päivää.  
 
Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta päättää: 
 
1. olla hyväksymättä Pahkakankaan Liikenne Ky:n linjan PSA-sopimus KÄYTTÖ-

559082 lisälaskuja, 
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2. maksaa Pahkakankaan Liikenne Ky:lle lisäkorvausta Lahdenkylän koulun väistön 
vuoksi aiheutuneista lisäkustannuksista ko. linjalla ajalta 14.12.2015 – 24.2.2017 
3,90 €/päivä, yhteensä 900,90 € (sis. alv) 

3. maksaa Pahkakankaan Liikenne Ky:lle lisäkorvausta ko. linjalle 3,90 €/päivä (sis 
alv) niin kauan kuin Lahdenkylän koulun oppilaat ovat väistössä Särkikylän kou-
lussa ja linjalle tarvitaan isompi auto. 

 
 Kokouksessa sivistystoimenjohtaja muutti ehdotustaan kohdan 3. osalta seuraavasti: 
 

”3. maksaa Pahkakankaan Liikenne Ky:lle lisäkorvausta ko. linjalle 3,90 €/päivä (sis 
alv) linjan voimassaoloajan, kuitenkin enintään niin kauan kuin Lahdenkylän koulun 
oppilaat ovat väistössä Särkikylän koulussa ja linjalle tarvitaan isompi auto.” 

 
Päätös: Sivistyslautakunta päätti: 
1. olla hyväksymättä Pahkakankaan Liikenne Ky:n linjan PSA-sopimus KÄYTTÖ-

559082 lisälaskuja, 
2. maksaa Pahkakankaan Liikenne Ky:lle lisäkorvausta Lahdenkylän koulun väistön 

vuoksi aiheutuneista lisäkustannuksista ko. linjalla ajalta 14.12.2015 – 24.2.2017 
3,90 €/päivä, yhteensä 900,90 € (sis. alv) 

3.  maksaa Pahkakankaan Liikenne Ky:lle lisäkorvausta ko. linjalle 3,90 €/päivä (sis 
alv) linjan voimassaoloajan, kuitenkin enintään niin kauan kuin Lahdenkylän kou-
lun oppilaat ovat väistössä Särkikylän koulussa ja linjalle tarvitaan isompi auto. 

 
 
Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen, puh. 06 2412 3210 tai 044 7699 
210, sähköposti etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
_______________ 

    
Siv.ltk § 46 
8.6.2017 Etelä-Pohjanmaan Ely-keskuksen, Evijärven kunnan ja Pahkakankaan Liikenne Ky:n 

välisen sopimuksen mukaan liikenteenharjoittajalle maksettavaa käyttöoikeuskorva-
usta voidaan muuttaa silloin, kun kohteen liikennöintiä on muutettu. Reittipohjaisen 
käyttöoikeussopimuksen yleisten ehtojen mukaan muutoksen kokonaisvaikutus saa 
olla enintään 10 % vuotuisesta liikennöintikorvauksesta. Vuotuinen liikennöintikorva-
us on 19 800 €. Ely-keskuksen mukaan 10 % lasketaan koko sopimuskauden hinnas-
ta. Suuremman auton käytöstä ei Ely-keskuksen sopimusehdoissa ole sovittu erik-
seen, vaan kalustokoon muutos on yleensä jäänyt liikenteenharjoittajan vastuulle. 
Sopimuksessa ei liioin ole sovittu lisäkaluston hinnasta. Suuremman auton tarve tar-
koittaa yleensä, että matkustajamääräkin on suurempi ja näin ollen myös lipputulot 
ovat suuremmat.  

Hankintalain (§ 136) mukaan hankintasopimukseen voidaan tehdä muutos ilman 
hankintamenettelyä mm. silloin jos muutos johtuu olosuhteista, joita hankintayksikkö 
ei ole voinut ennakoida eikä muutos vaikuta hankintasopimuksen yleiseen luontee-
seen. Tällöin muutoksen arvo ei saa olla enemmän kuin 50 % alkuperäisen sopimuk-
sen arvosta. Ko. tapauksessa hankintayksikkö, joka on Ely-keskus, ei ole voinut en-
nakoida Lahdenkylän koulun väistöön joutumista, eikä muutos vaikuta hankintasopi-
muksen yleiseen luonteeseen. 

Alkuperäinen sopimuskausi on ollut 11 kuukautta (1.7.2014-31.5.2015), lukuvuosiksi 
2015-16 ja 2016-17 on otettu käyttöön optio. 

Liikennöitsijä hakee lisäkorvausta 165 €/päivä. Liikennöitsijän hakema lisäkorvaus 
laukaisee uudelleen kilpailuttamisvelvoitteen. Ko. linjan sopimus päättyy lukuvuoden 
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päättyessä ja näin ollen sitä on turha kilpailuttaa uudestaan. Muista korotusperusteis-
ta voidaan neuvotella sopimusvapauden nimissä.  
 
Isompi auto kuluttaa liikennöitsijän mukaan 15 litraa enemmän polttoainetta 100 kilo-
metrillä. Linjan pituus on 67 km ja linja ajetaan kaksi kertaa päivässä, näin ollen kilo-
metrejä päivässä on yhteensä 134. Kilometrimäärään on huomioitu myös väli koulu-
keskus – Särkikylän koulu aamuisin ja iltapäivisin. Polttoaineen kulutus isommalla au-
tolla ajettaessa päivää kohden laskettuna liikennöitsijän ilmoittamalla polttoaineen ku-
lutuksella on lisääntynyt 20,10 l/päivä  (15 l/100 km, kilometrejä 134). Koulupäiviä on 
14.12.2015 – 22.12.2016 ollut 196, tammikuussa 2017 koulupäiviä on ollut 17, helmi-
kuussa 18, maaliskuussa 20 ja huhtikuussa 18, yhteensä 269 päivää. Polttoaineen 
keskihintana ajalla 14.12.2015-30.4.2017 voidaan pitää 1,30 €. 
 
Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta päättää: 
 
1. olla hyväksymättä Pahkakankaan Liikenne Ky:n linjan PSA-sopimus KÄYTTÖ-   

559082 lisälaskuja, 
2. maksaa Pahkakankaan Liikenne Ky:lle lisäkorvausta Lahdenkylän koulun väistön 

vuoksi aiheutuneista lisäkustannuksista ko. linjalla ajalta 14.12.2015 – 31.3.2017 
26,13 €/päivä, yhteensä 7028,97 € (sis. alv) 

3. maksaa Pahkakankaan Liikenne Ky:lle lisäkorvausta ko. linjalle 26,13 €/päivä (sis 
alv) linjan voimassaoloajan, kuitenkin enintään niin kauan kuin Lahdenkylän kou-
lun oppilaat ovat väistössä Särkikylän koulussa ja linjalle tarvitaan isompi auto. 

 
 Marita Huhmarsalo ehdotti, että Pahkakankaan Liikenne Ky:n kanssa neuvotellaan tai 
 vaihtoehtoisesti lisälasku hyväksytään. Ehdotus raukesi kannattamattomana. 

 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 
 
 
Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen, puh. 06 2412 3210 tai 044 7699 
210, sähköposti etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 

 
 ________________ 
 
Siv.ltk § 72 
19.9.2017 
 Valmistelija sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen 
 

Pahkakankaan Liikenne Ky on jättänyt 16.6.2017 päivätyn oikaisuvaatimuksen koski-
en sivistyslautakunnan päätöstä 8.6.2017 § 46. Vaatimuksena on, että päätös kumo-
taan. Päätös koskee Pahkakankaan liikenne Ky:n lisälaskuja 

 
Liikennöitsijän kanssa on syksyn aikana neuvoteltu asiasta kaksi kertaa. Toisella ker-
ralla myös Ely-keskuksen edustaja osallistui neuvotteluun. 
 
Neuvotteluissa kaikki osapuolet olivat yksimielisiä siitä, että Vitsjönin linjalle on tarvit-
tu isompi auto 14.12.2015 alkaen jolloin Lahdenkylän koulun oppilaat siirtyivät väistö-
tiloihin Särkikylän kouluun. Myös siitä on oltu koko ajan yksimielisiä, että isomman 
auton kulut ovat suuremmat kuin pienen auton. Erimielisyys on koskenut korvauksen 
suuruutta sekä sitä kenelle riski joukkoliikenteestä aiheutuneista lisäkustannuksista 
kuuluu. 
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Neuvotteluissa liikennöitsijä toimitti perustelut alkuperäiselle laskulleen. Perusteluista 
selviää mihin kuluihin lisälasku perustuu. Sivistyslautakunta on asiaa käsitellessään 
ottanut huomioon vain polttoainekulujen kasvamisen, koska muita tietoja ei ole ollut 
käytettävissä. Liikennöitsijän alkuperäiseen laskuun on sisältynyt lisäkuluja myös 
isomman auton hankintahinnasta. 
 
Neuvottelujen tuloksena päätettiin yksimielisesti ehdottaa sivistyslautakunnalle, että 
se hyväksyy lisäkorvaukseksi 41,45 € + alv 10 % päivässä sekä viivästyskorot en-
simmäisestä laskusta alkaen korkolain mukaisesti. Koulupäiviä on 14.12.2015 – 
3.6.2017 ollut 196 ja kevätlukukaudella 2017 koulupäiviä on ollut 97, yhteensä 293 
päivää. 
 
Liikennöitsijä toimittaa uuden laskun. 
 
Liikennöitsijän toimittama laskelma lisäkulujen perusteista jaetaan kokouksessa. 
 
Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta päättää, että  
 
1. Oikaisuvaatimus hyväksytään ja asia käsitellään tässä pykälässä uudestaan, 
2. Pahkakankaan Liikenne Ky:lle maksetaan lisäkorvausta Lahdenkylän koulun väis-

tön vuoksi aiheutuneista lisäkustannuksista Vitsjönin linjalla ajalta 14.12.2015 – 
2.6.2017 (292 päivää) 41,45 € + alv 10 % sekä korkolain mukaisen viivästysko-
ron. 

 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen, puh. 06 2412 3210 tai 044 7699 
210, sähköposti etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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73 § LÄHILIIKUNTATYÖRYHMÄN PERUSTAMINEN 

Siv.ltk § 73 
19.9.2017 Valmistelija Päivi Lappinen 
 

Kuntalain mukaan kuntien tehtävä on mm. asukkaidensa hyvinvoinnin ja alueensa 
elinvoiman edistäminen. 
Liikuntalain (390/2015) 5 §:n mukaan yleisten edellytysten luominen liikunnalle pai-
kallistasolla on kuntien tehtävä. Kunnan tulee luoda edellytyksiä kunnan asukkaiden 
liikunnalle: 
1. järjestämällä liikuntapalveluja sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävää  liikuntaa eri 
kohderyhmät huomioon ottaen; 
2. tukemalla kansalaistoimintaa mukaan lukien seuratoiminta; sekä 
3. rakentamalla ja ylläpitämällä liikuntapaikkoja. 

Kohdassa 1 tarkoitettujen tehtävien toteuttamisen kunnassa tulee tapahtua eri toimi-
alojen yhteistyönä sekä kehittämällä paikallista, kuntien välistä ja alueellista yhteis-
työtä sekä huolehtimalla tarvittaessa muista paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin so-
pivista toimintamuodoista. 

Kunnan tulee kuulla asukkaitaan liikuntaa koskevissa keskeisissä päätöksissä osana 
kuntalain 22 §:ssä säädettyä kunnan velvollisuutta huolehtia asukkaiden osallistumis- 
ja vaikuttamismahdollisuuksista. Kunnan tulee arvioida asukkaittensa liikunta-
aktiivisuutta osana terveydenhuoltolain (1326/2010) 12 §:ssä tarkoitettua terveyden ja 
hyvinvoinnin edistämistä. 

Evijärven kuntastrategiassa hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, kylien aktivointi ja 
osallistaminen, seura- ja harrastustoiminnan mahdollisuuksien ylläpitäminen ja paran-
taminen sekä liikuntapaikkojen ylläpitäminen ja parantaminen on nostettu vahvasti 
esille.  Kuntastrategian toimenpideohjelmassa on tavoitteena perustaa lähiliikuntatyö-
ryhmä. Yhtenä ideana työryhmän perustamisessa ja toiminnassa on kylien aktivointi 
ja osallistaminen, niin että kylät aktivoituvat hakemaan hanke- ja muita mahdollisia 
rahoituksia, joilla liikuntamahdollisuuksia kylillä parannetaan. Kunta voi osallistua 
kuntarahaosuuksiin, näistä päätetään erikseen.  
 
Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta päättää: 
 
1. perustaa lähiliikuntatyöryhmän, 
2. työryhmään nimetään sivistyslautakunnan puheenjohtaja, liikunnanohjaaja-

urheilualueidenhoitaja, kunnaninsinööri, kunnanjohtaja ja kehityssihteeri, lisäksi 
pyydetään Evijärven Urheilijat ry:tä nimeämään kaksi edustajaa, 

3. että työryhmän koollekutsujana toimii liikunnanohjaaja-urheilualueidenhoitaja ja 
sihteeriksi nimetään kehityssihteeri, 

4. asettaa työryhmän tavoitteiksi:  
- Kylien osallistaminen ja toiminnan aktivointi, mm. hanke-, ym. mahdollisen ra-

hoituksen hakeminen. 
- Selvittää kylien tarpeet ja toiveet liikunta-alueista ja paikoista esim. kylissä 

toimivien eri yhdistysten kautta ja hyödyntämällä nettikyselyjä. 
- Lähiliikuntapaikkaselvityksen tekeminen:  

 selvitys nykyisistä liikuntapaikoista (kunto ja parannustarpeet) sekä prio-

risoitu suunnitelma tuleville vuosille liikuntamahdollisuuksien kehittämi-

sestä ja lisäämisestä   

 selvitetään harrastusmahdollisuuksien parantamiseen ja monipuolistami-

seen liittyen mm. kaukalon muuttamista tekojääksi, lähiliikuntapaikkojen 
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rakentamismahdollisuuksia kylille sekä frisbeegolf-radan ym. uusien har-

rastusmahdollisuuksien lisäämismahdollisuuksia 

 selvittää eri rahoitusmahdollisuuksien hyödyntäminen liikuntapaikkojen 

kehittämiseksi. 

 

Keskustelun kuluessa Anne Kniivilä ehdotti Anssi Saaren kannattamana, että ryh-
mään nimettäisiin edustaja myös Evijärven kylistä: Haapajärvenkylä, Särkikylä, Lah-
denkylä, Kivijärvenkylä, Inankylä, Kirkonkylä ja Jokikylä. 
 

Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty pohjaehdotuksesta poikkeava kannatettu 
ehdotus, suoritetaan nimenhuutoäänestys siten, että ne jotka kannattavat sivistystoi-
menjohtajan pohjaehdotusta äänestävät JAA, ja ne, jotka kannattavat Anne Kniivilän 
ehdotusta äänestävät EI. Äänestys-esitys hyväksyttiin. 
 

Äänestyksessä annettiin 5 JAA-ääntä (Mäkelä, Niemissalo, Mäkinen, Takala ja 
Järvinen) ja 2 EI-ääntä (Kniivilä ja Saari).  

 

Päätös: Puheenjohtaja totesi, että sivistystoimenjohtajan pohjaehdotus on tullut sivis-
tyslautakunnan päätökseksi äänin 5-2.   

 
Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen, puh. 06 2412 3210 tai 044 7699 
210, sähköposti etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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74 § TALOUSARVION 2018 JA SUUNNITTELUVUOSIEN 2019-20 PERUSTEET 

Siv.ltk § 74 
19.9.2017 Kunnanhallitus on antanut talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman 2019-20 laadin-

taohjeet. Talousarvio ja –suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kunta-
strategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Strategisiksi pai-
nopistealueiksi on määritelty vakaa ja tasapainoinen kuntatalous, ennakoivat, uudis-
tuvat ja laadukkaat palvelut kustannustehokkaasti tuotettuna, kilpailukykyinen ja ve-
tovoimainen toimintaympäristö, turvallinen ja viihtyisä asuinympäristö sekä hyvin-
voinnin ja terveyden edistäminen.  

 
Muita talousarvioon vaikuttavia asiakirjoja ovat mm. hyvinvointikertomus, henkilöstö-
suunnitelma, hallintosääntö (sis. riskienhallinta ja sisäinen valvonta) sekä muut talou-
teen ja toimintaan liittyvät erillisohjeet. Talousarvio ja taloussuunnitelma tulee valmis-
tella näiden linjausten ja asiakirjojen mukaisesti. 
 
Vuoden 2018 talousarvioehdotus on laadittava siten, että käyttötalouden tulot ja me-
not sekä investoinnit sopeutetaan kunnan talousarviokehyksen mukaiselle tasolle. 
Talousarvio vuodelle 2018 ja taloussuunnitelma vuosille 2019 ja 2020 tulee valmistel-
la tiukkaa talous- ja henkilöstöpolitiikkaa noudattaen. Tavoitteena on, että vuoden 
2018 tulos toimintamenojen osalta on tasoa +-0.  
 
Kunnan taloudellinen selviytyminen tulevista vuosista ilman erittäin korkeita veronko-
rotuksia edellyttää toimintojen tehostamista ja/tai kunnan omistusten myyntiä.   
Kaikkia toimintoja on tarkasteltava kriittisesti ja selvitettävä mitä toimintoja voidaan 
tehostaa tai mahdollisesti ulkoistaa. 
 
Hallintokuntien tulee pysyä vuoden 2017 taloussuunnitelman kustannusraameissa 
vuonna 2018 sekä suunnitelmavuosina. Muussa tapauksessa hallintokuntien tulee 
esittää kunnanhallitukselle ne toimenpiteet, joilla korvataan niiden aiheuttamat kulun 
ylitykset taloussuunnitelman raameihin nähden. 
 
Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta hyväksyy talousarvion suunnit-
telun perusteet liitteen mukaisesti.  
 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen, puh. 044 7699 210, sähköposti etu-
nimi.sukunimi@evijarvi.fi  
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75 § VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET 

Siv.ltk § 75 
19.9.2017 

Kuntalain 92 §:n mukaan lautakunta, lautakunnan puheenjohtaja tai johtosäännössä 
määrätty viranhaltija voivat ottaa lautakunnan käsiteltäväksi asian, joka on kuntalain 
nojalla siirretty lautakunnan alaisen viranomaisen tai lautakunnan jaoston toimival-
taan, jollei kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja tai kunnanjohtaja ole il-
moittanut asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi. 
 
Sivistyslautakunnalle on jätetty seuraavat päätökset: 
 
Toimistonhoitaja 
§ 10 Kuljetusavustus esikoululaisen osalta 
§ 11 Kuljetusjärjestelyt varhennetun esikoululaisen osalta 
§ 12 Opettajan henkilökohtaisen lisän vuosisidonnainen osa 
§ 14 Opettajan henkilökohtaisen lisän vuosisidonnainen osa 
 
 
Sivistystoimenjohtaja 
§ 317 Kirkonkylän koulun opettajatietokoneen hankinta 
§ 340 Kimmo Västinsalon sijainen 
§ 342 Kasvatusohjaajan siirtäminen toiseen tehtävään lukuvuodeksi 2017–2018 
 
 
Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee päätökset tiedok-
seen ja päättää, että niitä ei oteta kuntalain 92 §:n nojalla sivistyslautakunnan käsitel-
täväksi. 
 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
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76 § ILMOITUSASIAT 

 
Siv.ltk § 76 
19.9.2017 

Sivistyslautakunnan tietoon saatetaan seuraavat asiat, joita koskevat asiakirjat 
ovat tutustumista varten nähtävänä kokouksessa. 

  
                      1.Nuorten työpaja: Ohjausryhmän pöytäkirja 12.9.2017 
                      2. Kunnanhallitus: Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman 2018-20 laadintaohjeet 

 3. Kolmas etsivä nuorisotyöntekijä on aloittanut tehtävänsä 1.9.2017, Evijärven kunta   
     ostaa palvelua 1 pv/vko 
4.  EPOEly: Seinäjoen seudun henkilöliikennetyöryhmän pöytäkirja 12.9.2017 
 

 
                     Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee edellä olevat asiat 

tietoonsa saatetuksi. 
 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
 
 



EVIJÄRVEN KUNTA                                 Aika                                                               Sivu                                                                                                           

Sivistyslautakunta                                   19.9.2017                                                          

_________________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 

139 

77 § MUUTOS KOULUKULJETUSREITTIIN 3 

Siv.ltk § 77 
19.9.2017 Valmistelija Päivi Lappinen 
 

Koulutoimistoon on tullut vaatimus koulumatkan omavastuuosuuden tarkistamisesta 
reitillä 3 kohdassa Vesalan tiehaara. Vesalan tiehaarasta kouluautoon nousee 5. ja 8. 
luokan oppilas. Oppilaiden koulumatka alakoululaisen osalta on 14,3 km ja yläkoulu-
laisen osalta 17,7 km. Kouluauto on poikennut edelleen Vesalantien tiehaarassa, 
mistä Rannantielle kouluauton poikkeamattomalle reitille on 2,05 km.  
 
Koulukuljetussäännön mukaan 5.-9. luokkien oppilailla on oikeus maksuttomaan kou-
lukuljetukseen, kun koulumatka kotoa kouluun ylittää 5 km. Vesalantien oppilaat on 
oikeutettuja maksuttomaan koulukuljetukseen kilometrien perusteella. Maksuttomaan 
koulukuljetukseen oikeutettujen oppilaiden yhdensuuntainen omavastuumatkan pi-
tuus 1.-4. luokkien oppilailla on 2 km ja 5.-9. luokkien oppilailla 3 km. Vesalantien op-
pilaiden matka Rannantielle on alle 3 km ja jää siis lyhyemmäksi kuin omavastuu 
matka koulukuljetussäännön mukaan saa olla. 
 
Vesalantien oppilaiden huoltajille on asiasta tiedotettu puhelimitse 19.9.2017. 
 
Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta päättää, että koulukuljetusreit-
tiä 3 muutetaan siten, että kouluauto ei poikkea aamuisin ja klo 14.45 Vesalantiellä. 
Uusi reitti on seuraava: 
aamu: Joensuu-Inansaaren th-Ina-Kangasmetsän th-Saukko-Särkikylän koulu-
Lassila-Pukkila-koulukeskus 
klo 14.45: koulukeskus-Särkikylän koulu-Kangasmetsän th-Ina-Inansaaren th-
Anttikoski-Laihorinne-Karvonen-Järveläntie (keskiviikkoisin tarvittaessa) 
klo 12.50: pysyy ennallaan. 
 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen, puh. 044 7699 210, sähköposti etu-
nimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös 

koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 
 
Pykälät 65, 75, 76 
 

 
 
 
 

 Koska päätöksestä voidaan tehdä Kuntalain 89 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 
Pykälät 66 - 74,77 
 

 
 
 
 

 HallintolainkäyttöL 5 §:n /muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valitta-
malla. 
 
Pykälät ja valituskieltojen perusteet 
 

      
 
 
 
 

 

OIKAISUVAATIMUSOHJEET 
Oikaisuvaatimus- 
viranomainen ja –
aika 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax 
 
 

Evijärven kunta 
Sivistyslautakunta 
Viskarinaukio 3 
62500 Evijärvi 
paivi.lappinen@evijarvi.fi 
faksi: 06 7651 682 

 
 
 
 
Pykälät 66-74, 77 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. 

Oikaisuvaatimuksen 
sisältö ja toimitta-
minen 

Ks. Jäljempänä 

 
 
 

mailto:paivi.lappinen@evijarvi.fi
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VALITUSOSOITUS 
Valitusviranomainen 
ja valitusaika 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annet-
tuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli 
päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös 
asianosainen sekä kunnan jäsen. 
 

 Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax 
 
 
Kunnallisvalitus, pykälät                                      Valitusaika 30 päivää 

      
 
 
Hallintovalitus, pykälät                                         Valitusaika           päivää 

      
 
 

 Muu valitusviranomainen,                                    Pykälät               Valitusaika           päivää 
osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax 

                                                                         
 
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun 

Oikaisuvaatimus-/ 
valituskirjelmän sisäl-
tö ja toimittaminen 

 
Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava 
- päätös, johon haetaan muutosta 
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi 
- muutosvaatimuksen perusteet. 
 
Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan nimi ja 
kotikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asia-
miehensä tai jos oikaisuvaatimuksen/valituksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä on 
ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa 
koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle/valittajalle voidaan toimittaa. 
 
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. 
  
Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä/valittaja 
vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä jo ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä 
valtakirja sen mukaan kuin hallintolain 12 §:ssä/HLL 21 §:ssä säädetään. 
 
Oikaisuvaatimusasiakirjat/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusvirnaomaiselle viimeistään 
oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Jos oikaisuvaatimus-
/valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauan-
tai saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan 
viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti 
tai lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimus-
/valitusajan päättymistä. 
 
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite pykälät 

             
 
 
 
Valitusasiakirjat on toimitettava

1
): nimi, osoite ja postiosoite pykälät 

             
 
 
1) 

Lisätietoja Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 
(701/93) nojalla muutoksenhakijalta voidaan periä kulloinkin voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu. 
 
 
 
 
 
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 

  
 


