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§ 55 SIVISTYSLAUTAKUNNAN SELVITYS EDUSKUNNAN OIKEUSASIAMIEHEN 
SELVITYS- JA LAUSUNTOPYYNTÖÖN 

Siv.ltk § 51 
27.6.2017 Valmistelija sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen 
 

Eduskunnan oikeusasiamiehelle on jätetty kantelu/tutkimuspyyntö ”sivistystoimen 
toiminnasta erillisen ja erityisen koulukuljetuksen järjestämisessä kunnan kustannuk-
sella ja mahdollisesti luottamushenkilöaseman väärinkäytöstä sivistyslautakunnan 
puheenjohtajan ja hänen veljensä lasten koulukuljetuksen järjestämisessä”. Lausun-
topyyntö on osoitettu kunnanhallitukselle. Sivistyslautakunnan on annettava asiasta 
selvitys. 
 
Apulaisoikeusasiamies pyytää, että selvityksessä ja lausunnossa kiinnitetään erityi-
sesti huomiota kantelussa esitettyihin epäilyihin siitä, että koulukuljetutuksen järjes-
täminen ei ole ollut yhdenvertaista ja että siitä on tullut erityistä etua kantelussa mai-
nituille henkilöille. 
 
Liitteenä (liite 1) selvitys. 
 
Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta antaa liitteenä olevan selvityk-
sen koulukuljetusten järjestämisestä kunnanhallitukselle ja edelleen Eduskunnan oi-
keusasiamiehelle kunnanhallituksen lausunnon kanssa toimitettavaksi. 
 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen, puh. 06 2412 3210 tai 044 7699 
210, sähköposti etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 

__________                      
 
Khall § 174 
3.7.2017 Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen 
 

Markus Kattilakoski asiakumppaneineen on jättänyt Eduskunnan oikeusasiamiehelle 
kantelun Evijärven kunnan menettelystä koulukuljetusten järjestämisessä. Kantelussa 
epäillään, että sivistyslautakunnan puheenjohtaja ja hänen avopuolisonsa, joka toimi 
aiemmin hallintosihteerinä, ovat olleet vaikuttamassa, tai ainakin hyvin tietoisia siitä, 
että heidän lapsilleen ja puheenjohtajan veljen lapsille on järjestetty kunnan kustan-
tama koulukuljetus, joka on poikennut heidän edukseen muiden vastaavassa ase-
massa olevien kuntalaisten lasten kuljetuksista. 
 
Apulaisoikeusasiamies pyytää kunnanhallitusta toimittamaan kantelun tutkimiseksi 
tarvittavat sivistyslautakunnan ja sen puheenjohtajan sekä mahdollisesti myös enti-
sen hallintosihteerin selvitykset ja antaa oman lausuntonsa asiassa. Selvityksessä ja 
lausunnossa tulee erityisesti kiinnittää huomiota kantelussa esitettyihin epäilyihin sii-
tä, että koulukuljetuksen järjestäminen ei ole ollut yhdenvertaista ja että siitä on tullut 
erityistä etua kantelussa mainituille henkilöille. 
 
Sivistyslautakunta on 27.6.2017 antanut asiassa seuraavan selvityksen:  
 

”Evijärven kunnassa maksuttomaan koulukuljetukseen ovat oikeutettuja 
neljänteen luokkaan saakka oppilaat, joiden koulumatka on yli 3 km ja 
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5. luokkalaisista alkaen oppilaat, joiden koulumatka on yli 5 km. Osa 
koulukuljetuksista on joukkoliikenteen linjoja ja osa kunnan itse ostamia 
reittejä. Sekä linjavuoroissa että kunnan tilausajoissa voi kulkea itse 
maksaen myös ne oppilaat, joiden koulumatka ei oikeuta maksuttomaan 
kuljetukseen.  
 
Kunnan itse kilpailuttamat reitit voivat vaihdella vuosittain ja kesken lu-
kuvuottakin kuljetettavien oppilaiden asuinpaikan mukaan. Joukkoliiken-
teen linjojen muutoksiin on haettava lupa Ely-keskukselta. 
 
Ormiskankaantien varrella asuvien lähikoulu on Kirkonkylän koulu ja 
oppilaat ovat oikeutettuja maksuttomaan koulukuljetukseen koulumat-
kan pituuden mukaan, matka on 7,5 km. Jokikylästä, missä myös Or-
miskankaantie on, oppilaat kulkivat joukkoliikenteen linjassa kevätluku-
kauden 2016 loppuun sakka, jolloin liikennöitsijä haki linajan lakkautta-
mista ja se loppui. Linja kulki pitkin Jokikyläntietä.  
 
Jokikyläntien linjan päätyttyä kevätlukukauden 2016 jälkeen on sivistys-
lautakunta kilpailuttanut lukuvuodeksi 2016-17 ja edelleen lukuvuodeksi 
2017-18 uuden oman reitin, johon on liitetty Ormiskankaantie ja Pitkäsa-
lo. Ormiskankaantien oppilaiden koulumatka tätä reittiä myöten on noin 
19 km. Reitti kulkee pitkin Ormiskankaantietä Pitkäänsaloon ja edelleen 
Särkikylän koulun kautta koulukeskukseen. 
 
Vastaavanlaisia joukkoliikenteen linjan varteen järjestettyjä erillisiä kul-
jetuksia on lukuvuoteen 2016-17 asti ollut Tervaskankaalta Kaustisen-
tien varrelta sekä Pitkästäsalosta Särkikylän koululle, josta linja jatkoi 
yläkouluun. Oma kokonaan erillinen kuljetus on jouduttu järjestämään 
Pietarsaarentien varrelta Lahdenkylän kouluun yhden perheen lapsille, 
koska heidän lähikoulunsa oli koulukuljetuksiin nähden väärässä suun-
nassa. 
 
Kunnan itse kilpailuttamien reittien varrella Ormiskankaantien kuljetusta 
vastaavanlainen kuljetus on Kivijärvenkylässä, missä reitti poikkeaa 
päätieltä Paalaseen, matka on 1,1 km. Erillistä kuljetusta tähän ei tarvi-
ta, koska kyse on kunnan kilpailuttamasta reitistä. 
 
Järjestettyjen erillisten kuljetusten lisäksi on maksettu huoltajalle oppi-
laansa kuljetuksesta kouluautolle Sammalojalta (noin 7 km) ja Järvelän-
tieltä (noin 2,5 km) kuljetusavustusta. Järveläntien kuljetusavustus on 
loppunut vuoden 2017 alussa, kun huoltajalla ei enää ollut mahdollisuut-
ta kuljettaa lastaan ja oppilaan haku liitettiin toiseen kuljetukseen. 
 
Kantelun/tutkimuspyynnön tekijät mainitsevat, että vuosina 2012-16 si-
vistyslautakuntaan on tullut useita kuntalaisten vaatimuksia vastaavan 
erilliskuljetuksen järjestämiseksi, mutta niitä ei ole hyväksytty. Mainittu-
na ajanjaksona on tullut yksi usean huoltajan allekirjoittama anomus, 
jossa haettiin maksutonta koulukuljetusta Latukantien varren 5. ja 6. 
luokkien oppilaille, joiden koulumatka on alle 5 km. Perusteluna oli vaa-
rallinen koulumatka. Sivistyslautakunta päätti, ettei maksutonta koulu-
kuljetusta myönnetä, koska oppilailla on mahdollisuus käyttää Latukan-
tien linjavuoroa.  
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Yksittäisen oppilaan kuljetusta koskevia anomuksia on tullut viisi. Näistä 
viranhaltijapäätöksellä on myönnetty: 
- Yhdelle oppilaalle määräaikainen (pimeän ajan, yksi vuosi) erillinen 
kuljetus noin 1,2 kilometrin matkalle kotoa bussipysäkille. 
- Yhdelle oppilaalle on myönnetty 4. luokkaan saakka maksuton koulu-
auton käyttöoikeus vaarallisen koulumatkan perusteella, tähän ei tarvittu 
erillistä kuljetusta, koska kodin läheltä kulkee linjavuoro siten, että oppi-
laan ei tarvinnut mennä vaaralliselle tieosuudelle, matka oli 2,8 km. 
- Yhdelle esikoululaiselle on myönnetty esikouluvuoden kestävä erillinen 
kuljetus noin 1,4 kilometrin matkalle sosiaalisista tai terveydellisistä syis-
tä. Erillinen kuljetus tässä tapauksessa tarkoittaa kunnan kilpailuttaman 
reitin poikkeamista normaalireitiltään. 
 
Sivistyslautakunnan päätöksellä on järjestetty: 
- Esikoululaiselle haettiin kuljetusta kotoa kouluun. Koulumatka oikeut-
taa maksuttomaan kuljetukseen, matka kotoa pysäkille on 2,5 km ja 
huoltajille oli myönnetty kuljetusavustus isoveljen kuljettamiseksi pysä-
kille. Koska huoltaja ei voinut enää kuljettaa lapsiaan, pojille myönnettiin 
erillinen kuljetus kotoa koulukeskukseen, josta jatkavat linjavuorossa. 
Poikkeama liitettiin toiseen kuljetukseen. 
- Yhden oppilaan osalta haettiin kuljetuksen muuttamista siten, että kou-
luauto hakee oppilaan kotoa, perusteluna oli vaarallinen tie. Koulumat-
kan pituus oikeutti maksuttomaan kuljetukseen, poikkeama olisi ollut 
noin 300 m. Sivistyslautakunta päätti, että reittiä ei muuteta. Perustelu-
na oli, että oppilas voi odottaa kouluautoa ja nousta siihen kotitien pääs-
tä menemättä isolle tielle. Iltapäivisin kotona on joku, joka voi tulla autol-
le vastaan tai vaihtoehtoisesti oppilas voi istua autossa reitin loppuun 
saakka ja jäädä kotitien päässä pois autosta auton palatessa reitiltä ja 
kulkusuunnan ollessa niin, ettei oppilaan tarvitse mennä isolle tielle. 
 
Lisäksi on joitakin erillisiä määräaikaisia kuljetuksia lääkärintodistuksen 
perusteella. Yleensä nämä ovat lyhyehköjä muutaman viikon mittaisia, 
mutta on myös pitempiaikaisia jopa koko lukuvuoden kestäviä. 
 
Sivistyslautakunnan nykyinen puheenjohtaja on ollut sivistyslautakun-
nan jäsenenä vuoden 2013 alusta alkaen. Puheenjohtajana hän on toi-
minut varapuheenjohtajan ominaisuudessa syksyn 2013 ja valittu varsi-
naiseksi puheenjohtajaksi vuoden 2015 alussa. Hänen ensimmäinen 
lapsensa aloitti esikoulun syksyllä 2010 ja toinen syksyllä 2011, pu-
heenjohtajan veljen ensimmäinen lapsi aloitti esikoulun syksyllä 2011. 
Kuljetus Ormiskankaantieltä on alkanut syksyllä 2012, jolloin oppilaita 
oli neljä, kuljetuksen päättyessä oppilaita oli seitsemän. 
 
Koulukuljetukset eivät kuulu eivätkä ole kuuluneet hallintosihteerin teh-
täviin, vaan sivistystoimen vastuualueeseen. Sivistyslautakunnan pu-
heenjohtajan puoliso hallintosihteerinä kunnassa ollessaan ei ole ollut 
osallisena kuljetusten järjestämisessä eikä asian valmistelussa millään 
tavalla. Joukkoliikenteen linjat päättää Ely-keskus ja kunnan itse kilpai-
luttamat reitit suunnitellaan sivistystoimiston ja liikennöitsijöiden kanssa 
yhdessä ja niistä päättää sivistyslautakunta.” 

 
Sivistyslautakunnan puheenjohtajan lausunnon mukaan hän on sivistyslautakunnan 
puheenjohtajana ollut kokouksissa, joissa koulukyydityksiä on käsitelty. Kyseessä on 
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kuitenkin ollut aina kyyditykset, joissa on ollut osallisena muitakin oppilaita kuin pu-
heenjohtajan omia tai hänen lähipiirinsä. Lisäksi hän toteaa, että koulukyyditysten rei-
tit valmistelee sivistystoimenjohtaja yhdessä kuljetusyhtiöiden edustajien kanssa. 
Valmistelutyössä puheenjohtaja ei ole osallisena, koska se kuuluu sivistystoimenjoh-
tajan tehtäviin eikä hän ole pyrkinyt vaikuttamaan valmisteluprosessiin millään taval-
la. 
 
Pykälän oheismateriaalina on oikeusasiamiehen selvityspyyntö ja Kattilakosken ja 
kumppaneiden kantelu. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: 

  
Evijärven kunnanhallitus esittää lausuntonaan Kattilakosken ja asiakumppaneiden 
kanteluun/tutkimuspyyntöön seuraavaa: 
 
Kunnanhallitus toteaa, että Ormiskankaantien kuljetus on ollut erillinen kuljetus, mutta 
ei erityinen yksittäistä lasta tai henkilöä varten räätälöity kuljetus. Reittiä ei ole järjes-
tetty siksi, että siellä asuu juuri sivistyslautakunnan puheenjohtajan ja hänen veljensä 
lapset, tien varrella asuu myös muita lapsia.  
 
Edelleen kunnanhallitus toteaa sivistyslautakunnan selvityksen perusteella, että sivis-
tyslautakunnan puheenjohtaja ei ole kunnanhallituksen näkemyksen mukaan käyttä-
nyt luottamushenkilöasemaansa väärin. Ormiskankaantien kuljetus ei poikkea pu-
heenjohtajan tai hänen veljensä eduksi muihin vastaaviin kuljetuksiin nähden. 
Markus Kattilakoski poistui jäävinä pykälän käsittelyn ajaksi. 
 
Marita Huhmarsalo ei esteellisenä ollut läsnä pykälän käsittelyn aikana. 
 
Jorma Tolonen ehdotti että kunnanhallitus palauttaa asian sivistyslautakunnan val-
misteltavaksi. Jari Anttikoski kannatti ehdotusta. Kukaan ei vastustanut tehtyä ehdo-
tusta. 
 
Päätös: Kunnanhallitus palautti asian yksimielisesti sivistyslautakunnan uudelleen 
valmisteltavaksi ja täsmennettäväksi kantelua koskevan asian kulun osalta.  
 

 Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen, puh. 06-2412 3210, sähköposti: etu-
nimi.sukunimi@evijarvi.fi 

____________ 
 
Siv.ltk § 55 
9.8.2017 Valmistelija sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen 
 

Eduskunnan oikeusasiamiehelle on jätetty kantelu/tutkimuspyyntö ”sivistystoimen 
toiminnasta erillisen ja erityisen koulukuljetuksen järjestämisessä kunnan kustannuk-
sella ja mahdollisesti luottamushenkilöaseman väärinkäytöstä sivistyslautakunnan 
puheenjohtajan ja hänen veljensä lasten koulukuljetuksen järjestämisessä”. Lausun-
topyyntö on osoitettu kunnanhallitukselle. Sivistyslautakunnan on annettava asiasta 
selvitys. 
 
Apulaisoikeusasiamies pyytää, että selvityksessä ja lausunnossa kiinnitetään erityi-
sesti huomiota kantelussa esitettyihin epäilyihin siitä, että koulukuljetutuksen järjes-
täminen ei ole ollut yhdenvertaista ja että siitä on tullut erityistä etua kantelussa mai-
nituille henkilöille. 

mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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Liitteenä selvitys. Liite 1 
 
Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta antaa liitteenä olevan selvityk-
sen koulukuljetusten järjestämisestä kunnanhallitukselle ja edelleen Eduskunnan oi-
keusasiamiehelle kunnanhallituksen lausunnon kanssa toimitettavaksi. 
 
Keskustelun kuluessa Anne Kniivilä ehdotti Anssi Saaren kannattamana, että selvi-
tystä ei hyväksytä, vaan aletaan selvittää perusteita kuljetuksen järjestämisestä. 
 
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 (Joensuu, Mäkelä, Pesonen, Nie-
missalo) ja  2  EI-ääntä (Kniivilä, Saari). 
 
Päätös: Puheenjohtaja totesi, että sivistystoimenjohtajan ehdotus on tullut sivistys-
lautakunnan päätökseksi äänin 4-2. 
 
Anne Kniivilä ja Anssi Saari jättivät eriävän mielipiteen kirjallisena, joka liitetään pöy-
täkirjaan. 
 
Jyrki Järvinen poistui osallisuusjäävinä, puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Ju-
ha Niemissalo. 
 
Tämän pykälän toiseksi pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Sami Pesonen. 
 
Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen, puh. 06 2412 3210 tai 044 7699 
210, sähköposti etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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§ 56 MUUTOKSET KOULUKULJETUSREITTEIHIN 3, 4 JA 5 

 
Siv.ltk § 56 
9.8.2017 Valmistelija sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen 
 

Sivistyslautakunta hyväksyi koulukuljetusreitit 25.4.2017 § 35. Päätöksen mukaan 
reitti 3 kulkee aamuisin reittiä Laihorinne-Anttikoski-Inansaarentie th-Vesalantie th-
Ina-Kangasmetsäntie th-Saukko-Särkikylän koulu-koulukeskus,  
puolenpäivän aikaan reittiä Kirkonkylän koulu-Särkikylän koulu- Kangasmetsäntie th-
Ina-Vesalantie th (2 krt viikossa tai tarvittaessa)-Inansaarentie th-Anttikoski-
Laihorinne-Karvonen-Järveläntie 200 (tarvittaessa) ja 
iltapäivällä reittiä koulukeskus-Särkikylän koulu- Kangasmetsäntie th-Ina-Vesalantie 
th-Inansaarentie th-Anttikoski-Laihorinne-Karvonen.  
 
Reitti 4 kulkee aamuisin reittiä Karvonen-Karvosentien th-Järveläntie 200- Koulukes-
kus-Särkikylän koulu ja 
puolenpäivän aikaan  reittiä Särkikylän koulu-Kirkonkylän koulu-Kirkkorinne-Puustelli-
Vasikka-aho-Hevosahon th-Latukka-Rouvi-Vitsjö-Roviosaarentie. 
 
Reitti 5 kulkee aamuisin reittiä Pukkilantie-Ranta-aho-Jokikyläntie-Ormiskankaantie-
Pitkäsalo-Särkikylän koulu-koulukeskus,  
puolenpäivän aikaan reittiä koulukeskus-Pukkilantie-Jokikyläntie 601 (3 krt viikossa)-
Ormiskankaantie-Särkikylän koulu-Pitkäsalo ja 
iltapäivällä koulukeskus-Pukkilantie-Jokikyläntie-Ranta-aho-Ormiskankaantie-
Särkikylän koulu-Pitkäsalo. 
 
Tarjouskilpailussa Pahkakankaan Liikenne Ky voitti reitin 3 hintaan 306 €/koulupäivä, 
reitin 4 hintaan 170 €/koulupäivä ja reitin 5 hintaan 369 €/koulupäivä (siv.ltk 8.6.2017 
§ 48). 
 
Reitin 5 osalta on joiltakin huoltajilta tullut ehdotus reitin mahdollisesta kääntämisestä 
alkamaan Pitkästäsalosta. Reitin 3 osalta on liikennöitsijä ehdottanut reitin alkamista 
Joensuusta ja, että reittiin 3 liitetään reitistä 5 Pukkila. Näin kantatie 63 parannustyö 
ja etenkin Jokisillan korjaus vaikuttavat koulukuljetuksiin ja aikatauluihin mahdolli-
simman vähän. 
 
Reitin 4 puolenpäivän paluukuljetukseen liikennöitsijä ehdottaa muutosta siten, että 
Vitsjö ja Roviosaari liitetään reittiin 3 ja reitistä 3 Karvonen, Järveläntie, Latukka ja 
Rouvi reittiin 4. Näin saadaan pisimmät koulumatkat ajallisesti lyhyemmiksi. 
 
Liikennöitsijän kanssa on keskusteltu reittien muutoksista ja todettu, että ne ovat op-
pilaiden kannalta hyviä ratkaisuja. Liikennöitsijän mukaan ne eivät myöskään vaikuta 
reittien hintoihin.  
 
Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta hyväksyy muutokset reitteihin 
3, 4 ja 5, uudet reitit ovat seuraavat: 
 
3. aamu: Joensuu-Inansaarentie th-Vesalantie th-Ina-Kangasmetsäntie th-Saukko-

Särkikylän koulu-Lassila-Pukkila-koulukeskus 



EVIJÄRVEN KUNTA                                 Aika                                                               Sivu                                                                                                           

Sivistyslautakunta                                   9.8.2017                                                           

_________________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 

103 

klo 12.50: Kirkonkylän koulu-Särkikylän koulu- Kangasmetsäntie th-Ina-
Vesalantie th (2 krt viikossa tai tarvittaessa)-Inansaarentie th- Joensuu-
Roviosaari-Vitsjö 
klo 14.45: koulukeskus-Särkikylän koulu- Kangasmetsäntie th-Ina-Vesalantie th-
Inansaarentie th-Anttikoski-Laihorinne-Karvonen-Järveläntie (keskiviikkoisin tarvit-
taessa), 

 
4. aamu Karvonen-Karvosentien th-Järveläntie 200-Koulukeskus-Särkikylä 

klo 12.50 Särkikylän koulu-Kirkonkylän koulu-Kirkkorinne-Puustelli-Karvonen-
Vasikka-aho-Järveläntie-Hevosahon th-Latukka-Rouvi 
 

5. aamu: Pitkäsalo-Särkikylän koulu-Ormiskankaantie-Koski-Ranta-aho-
koulukeskus 
klo 12.50 koulukeskus-Pukkilantie-Jokikyläntie 601 (3 krt viikossa) Ormiskan-
kaantie-Särkikylän koulu-Pitkäsalo 
klo 14.45 Koulukeskus-Pukkilantie-Jokikyläntie-Ranta-aho-Ormiskankaantie-
Särkikylän koulu-Pitkäsalo. 

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
 
Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen, puh. 06 2412 3210 tai 044 7699 
210, sähköposti etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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§ 57 HAETUT MUUTOKSET KOULUKULJETUSREITEIHIN  

  
Siv.ltk § 57 
9.8.2017 Valmistelija sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen 
 

Paalasessa asuvat huoltajat ovat hakeneet muutosta Kivijärvenkylän koulukuljetus-
reittiin siten, että kouluauto poikkeaa kantatie 63:lta Paalasessa. Perusteluna huolta-
jilla on Paalasentien vaarallisuus ”perunarekkarallin” aikana, tien heikko kunnossapito 
sekä oppilaiden määrä. Paalasesta nousee kouluautoon 16 – 18 oppilasta, eikä linja-
autopysäkkejä ole suunniteltu näin monen oppilaan odotukseen. Risteysalueella ei 
ole valaistusta eikä merkittyä tienylityspaikkaa, tienreuna on puskittunut ja kantatien 
nopeusrajoitus on 80/100 km. 
 
Kuuselantie 95 ja Koivistontie 4 asuvien oppilaiden huoltajat ovat hakeneet muutosta 
Kivijärvenkyylän koulukuljetusreittiin siten, että oppilaat (eskarilainen, 1. ja 2 luokka-
lainen) odottaisivat koulukuljetusta Koivistontien, Kivimäentien ja Kuuselantien ris-
teyksessä, missä linja-auto pääsee turvallisesti ajamaan ympäri.  
 
Koulukuljetussäännön mukaan pääsääntöisesti oppilaat kävelevät kuljetusreitin var-
teen, ellei matka sinne ole matkan pituuden, tieolosuhteiden tai tien vaarallisuuden 
vuoksi kohtuuton. Maksuttomaan koulukuljetukseen oikeutettujen oppilaiden yhden-
suuntaisen omavastuumatkan pituus, mikä oppilaan tulee varautua kulkemaan omin 
neuvoin, on esikoululaisilla 1 km, 1. – 4. luokkien oppilailla 2 km ja 5. – 9 3 km. Matka 
Paalasesta kantatielle on 1,13 km ja pysäkiltä ei nouse esikoululaisia. 
 
Nykyisen hyväksytyn kuljetusreitin mukaan kouluauto ei käy Paalasessa eikä Koivis-
tontiellä, vaan oppilaat käyttävät Paalasessa kantatie 63:n varrella olevaa linja-
autopysäkkiä ja Koivistontien liittymää kantatien varrella. Aamuisin Paalasen oppilai-
den on ylitettävä kantatie pysäkille mennessään. Koivistontien liittymä on niin leveä, 
että kouluauto mahtuu ajamaan pois ajotieltä ottaessaan oppilaat kyytiin. Aamuisin 
kouluauto voi ylittää tien ja ottaa oppilaat liittymästä kyytiin. 
Koululiituluokituksen mukaan kantatie Paalasen ka Koivistontien kohdalla kuuluu 
luokkaan ”saattaa olla vaarallinen 5-6 luokan oppilaalle”. Linja-autopysäkki on nor-
maali pysäkki ja autoa odottavien määrään nähden pieni. 
 
. 
Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta päättää, että: 
 
1. Kivijärvenkylän koulukuljetusreitti kulkee toistaiseksi Paalasessa, perusteluna on 

oppilaiden turvallisuus, normaalikokoinen linja-autopysäkki on liian pieni tälle op-
pilasmäärälle, 
 

2. Kivijärvenkylän koulukuljetusreitti käy aamuisin kääntymässä Koivistontien, Kivi-
mäentien ja Kuuselantien risteyksessä, iltapäivisin oppilaat jäävät Koivistontien 
liittymään.  

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
 
Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen, puh. 06 2412 3210 tai 044 7699 
210, sähköposti etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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§ 58 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2017 

 
Siv.ltk § 58 
9.8.2017 Valmistelija sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen 
 
 Opetushallitus on päättänyt 18.10.2016 varhaiskasvatussuunnitelman perusteista  

(määräys 39/011/2016). Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden tarkoituksena on 
edistää varhaiskasvatuksen yhdenvertaista toteuttamista koko maassa, toteuttaa  
laissa säädettyjä varhaiskasvatuksen tavoitteita sekä ohjata varhaiskasvatuksen laa-
dun kehittämistä. 
 
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet on määräys, joka ohjaa varhaiskasvatuksen 
toteuttamista päiväkodeissa, perhepäivähoidossa ja muussa varhaiskasvatuksessa. 
Varhaiskasvatuksen järjestäjän tulee laatia ja hyväksyä paikallinen varhaiskasvatus- 
suunnitelma ja ottaa se käyttöön viimeistään 1.8.2017 mennessä.  
 
Sivistyslautakunta päätti 22.11.2016 § 95, että paikallinen varhaiskasvatussuunnitel-
ma laaditaan järjestäjäkohtaisena ja kaikille varhaiskasvatuksen toimintamuodoille 
yhteisenä yhteistyössä Kauhavan kaupungin sekä Evijärven ja Lappajärven kuntien  
kanssa.  

 
Paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman laatimisesta on vastannut vasu-työryhmä, 
johon on kuulunut henkilöstöä kaikista varhaiskasvatuksen toimintamuodoista ja am-
mattiryhmistä. Lisäksi työryhmässä on ollut edustus KY Kaksineuvoisen lapsiperhei- 
den sosiaalipalveluista ja terveyspalveluista sekä Kauhavan seurakunnasta. Varhais-
kasvatuksen koko henkilökunta on osallistunut paikallisen varhaiskasvatussuun- 
nitelman laatimiseen käymällä varhaiskasvatuksen toimintakulttuuriin liittyvät keskus-
telut työpaikoilla. Lisäksi koko henkilöstölle on järjestetty koulutusta varhaiskasvatus-
suunnitelman sisällöistä. Vanhemmille on annettu mahdollisuus osallistua mm. säh-
köisen kyselyn avulla. Kyselyssä kartoitettiin vanhempien mielipiteitä ja toiveita hy-
västä lapsuudesta ja varhaiskasvatuksesta sekä varhaiskasvatuksen toiminnasta ja 
painopistealueista. Toimintakulttuurikeskusteluiden ja vanhempien kyselyiden  
tuloksia on hyödynnetty paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman laatimisessa ja niitä 
tullaan hyödyntämään myös yksiköiden ja lapsiryhmien toiminnan suunnittelussa. 
 
Varhaiskasvatussuunnitelma on laadittu opetushallituksen varhaiskasvatussuunni-
telman perusteiden 2016 mukaisesti. Jokaisessa luvussa esitetään ensin opetushalli-
tuksen 
varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, jonka jälkeen jokaisen luvun päätteeksi on 
kirjattu viimeiseen kappaleeseen Kauhavan kaupungin sekä Evijärven ja Lappajärven 
kuntien paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma. Paikallisessa osuudessa kuvataan 
tarkemmin, miten varhaiskasvatuksen käytännön työssä opetushallituksen varhais-
kasvatussuunnitelman perusteiden mukaiset määräykset toteutuvat ja miten varhais-
kasvatuksen työtä tehdään. 
 
Paikallista varhaiskasvatussuunnitelmaa noudatetaan Kauhavan, Evijärven ja Lappa-
järven toteuttamassa sekä ohjaamassa ja valvomassa yksityisessä varhaiskasvatuk-
sessa. Kunnalliset päiväkodit laativat toimintavuosittain varhaiskasvatussuunnitelmiin 
perustuvan varhaiskasvatuksen vuosisuunnitelman. Kunnallinen perhepäivähoito laa-
tii yhteisen varhaiskasvatuksen vuosisuunnitelman. Yksityiset varhaiskasvatuspalve-
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luiden tuottajat laativat varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden ja paikallisen var-
haiskasvatussuunnitelmaan perustuvan varhaiskasvatussuunnitelman omasta toi-
minnastaan. 
 
Kauhavan kaupunki on antanut varhaiskasvatussuunnitelman  Evijärven ja Lappajär-
ven kuntien hyväksyttäväksi ja päätös hyväksymisestä on pyydetty toimittamaan tie-
doksi Kauhavan kaupungin kasvatus-ja opetuslautakunnalle. 
 
Paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma liitteenä. Liite 2. 
 
Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta päättää hyväksyä omalta osal-
taan Kauhavan kaupungin ja Evijärven ja Lappajärven kuntien paikallisen varhais-
kasvatussuunnitelman käyttöön otettavaksi 1.8.2017 alkaen  
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
 
Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen, puh. 06 2412 3210 tai 044 7699 
210, sähköposti etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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§ 59 KOULUJEN ARVIOINNIT LUKUVUODELTA 2016-2017 

Siv.ltk § 59 
9.8.2017 Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen 

 
Koulut ovat toimittaneet omat arviointinsa lukuvuodesta 2016-17. Arvioinnit ovat luet-
tavissa etukäteen koulutoimistossa ja ennen kokousta kokoushuoneessa.  

 
Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee koulujen omat arvi-
oinnit lukuvuodesta 2016-17  tietoonsa saatetuiksi. 

 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen, puh. (06) 2412 3210, sähköposti: 
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
 
 

mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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§ 60 PALVELUSETELIN ARVON MÄÄRITTÄMINEN 

Siv.ltk § 33  
25.4.2017 Valmistelija Päivi Lappinen 
 

Palveluseteli on yksi kuntien käytettävistä olevista palveluiden järjestämisvaihtoeh-
doista. Mikäli kunta järjestää palveluita palvelusetelillä, kunta osoittaa talousarviossa 
voimavarat palvelusetelillä järjestettäviin palveluihin. Lisäksi kunta hyväksyy palvelu-
setelin toimintaperiaatteet, kuten mihin palveluihin palveluseteliä käytetään, mikä sen 
arvo on, missä laajuudessa ja mistä lukien palveluseteli on käytössä.  
 
Kunta hyväksyy ne yksityiset palvelun tuottajat, joiden palvelujen maksamiseen asia-
kas voi käyttää kunnan myöntämää palveluseteliä. Kunta voi joko hyväksyä kaikki 
hyväksymisedellytykset täyttävät palveluntuottajat tai rajoittaa palveluntuottajien mää-
rää kilpailuttamalla palveluntuottajat.  Käytettäessä palveluseteliä palvelujen järjes-
tämistapana ei kunnan ja palveluntuottajan välille muodostu sopimussuhdetta. 
 
Palvelusetelin arvo voi olla tasasuuruinen tai se voi olla riippuvainen asiakkaan tulois-
ta. Kunta määrittää palvelusetelin arvon siten, että se on asiakkaan kannalta kohtuul-
linen. Kohtuullisuutta arvioitaessa otetaan huomioon kustannukset, jotka aiheutuvat 
kunnalle vastaavan palvelun tuottamisesta itse tai hankkimisesta ostopalveluna sekä 
asiakkaan maksettavaksi jäävä omavastuuosuus.  
 
Asiakkaan palveluihin hakeutuminen tapahtuu samalla tavalla kuin muitakin järjestä-
mistapoja käytettäessä. Asiakkaan on annettava palvelusetelin myöntämistä varten 
tarpeelliset tiedot. Palvelusetelin saanut asiakas tekee palveluntuottajan kanssa so-
pimuksen palvelun antamisesta. 
 
Yksityinen palveluntuottaja suunnittelee päivähoitopalveluiden tuottamista. 
 
Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta päättää, että  
 
1. palveluseteli otetaan käyttöön päivähoidossa, 
2. palvelusetelin suuruus ja sääntökirja valmistellaan sillä aikataululla, että ne voi-

daan päättää ja hyväksyä viimeistään kesäkuussa. 
 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

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

 
____________ 
Siv.ltk § 38  
8.6.2017 Valmistelija Päivi Lappinen 
 

Sivistyslautakunta päätti kokouksessaan 25.4.2017 § 33 ottaa palvelusetelin käyttöön 
varhaiskasvatuksessa. Ennen palvelusetelin käyttöön ottoa on määriteltävä setelin 
hinta ja hyväksyttävä sääntökirja. 
 
Kunnan tulee määrittää palvelusetelin arvo (laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelu-
setelistä § 7) niin, että se on asiakkaan kannalta kohtuullinen. Kohtuullisuutta arvioi-
taessa on otettava huomioon kustannukset, jotka aiheutuvat kunnalle vastaavan pal-
velun tuottamisesta kunnan omana tuotantona tai hankkimisesta ostopalveluna sekä 
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asiakkaan maksettavaksi jäävä arvioitu omavastuuosuus. Palvelusetelin arvoa määri-
teltäessä ei oteta huomioon palveluja, jotka asiakas ostaa oma-aloitteisesti palvelujen 
tuottajalta. 
 
Päiväkodin nettokustannukset ovat vuoden 2016 tilinpäätöksen mukaan 330 586 €. 
Päiväkodin paikkamäärä on 36, näin ollen yksi paikka kuukaudessa maksaa 765 €.  
 
Palvelusetelillä järjestettävää varhaiskasvatusta myönnetään siinä laajuudessa mihin 
lapsi olisi oikeutettu kunnallisessakin varhaiskasvatuksessa. 

 
 Palvelusetelin arvon ja omavastuuosuuden määräytymisessä, tarkistamisessa ja 

muuttamisessa käytetään samaa ohjeistusta kuin kunnallisen varhaiskasvatuksen 
asiakasmaksujen kohdalla. Varhaiskasvatuksen palvelusetelin lapsikohtainen arvo 
määräytyy käytön mukaan samoin kuin kunnallinen päivähoitomaksu. Evijärven kun-
nalla on käytössä seuraavat käyttöajat: 

 
 - 1-10 päivää, 50% kattohinnasta 
 - 11 – 15 päivää, 75 % 
 - yli 15 päivää, 100 % 
 - esikoululaisen osa-päivähoitomaksu 60 % 
 

Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta päättää, että 
 
1. varhaiskasvatuksen palvelusetelin kattoarvo on 765 €, 
2. varhaiskasvatuksen palvelusetelin lapsikohtainen kattoarvo määräytyy käytön 

mukaan siten, että käytön ollessa 1-10 päivää arvo on 382 € ja käytön ollessa 11-
15 päivää arvo on 574 € , 

3. palvelusetelin kattoarvo tarkistetaan vuosittain ennen uuden päivähoitokauden al-
kua. 

 
 Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

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

________________ 
 
Siv.ltk § 60 
9.8.2017 Valmistelija sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen 
 

Sivistyslautakunta on päättänyt ottaa palvelusetelin käyttöön varhaiskasvatuksessa. 
Palvelusetelin arvoksi on määritelty 765 €. Palvelusetelin arvon määrittämisessä ei 
ole otettu huomioon lapsen ikää. Alle 3-vuotiaiden hoito on kuitenkin kalliimpaa kuin 
yli 3-vuotiaiden, koska lasten ryhmäkoko on pienempi.  
 
Aikaisemmassa arvon määrityksessä ei ole huomioitu vuorohoidon kustannuksia, jot-
ka tulee vähentää, eikä hallinnon kustannuksia. Uudessa laskelmassa on kuluista 
vähennetty vuorohoidon palkkakustannukset sekä huomioitu 15 % hallinnon kuluja. 
Talousarvion toteutuman mukaiset Kauhavan kaupungin laskuttamat hallinnon kulut 
ovat 18 % kokonaiskuluista. Palveluseteliasiakkaiden hoitomaksut lasketaan sivistys-
toimistossa, mutta palveluntuottajalle jää kuitenkin mm. tilastotiedon keräämistä ym. 
hallinnon kuluja.  

 
Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta päättää, että  
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1. varhaiskasvatuksen palvelusetelin kattoarvo alle 3-vuotiaiden osalta on 976 € ja 

yli 3-vuotiaiden osalta 488 € 
2. varhaiskasvatuksen palvelusetelin lapsikohtainen kattoarvo määräytyy käytön 

mukaan siten, että käytön ollessa 1-10 päivää arvo on 50 % ja käytön ollessa 11-
15 päivää arvo on 75 % kattoarvosta, esikoululaisen osa-päivähoidon palvelu-
seteli on 60 % kattoarvosta, 

3. palvelusetelin kattoarvo tarkistetaan vuosittain ennen uuden päivähoitokauden al-
kua. 

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

  
                       
Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen, puh. (06) 2412 3210, sähköposti: 
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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§ 61 TALOUSARVION TOTEUTUMARAPORTTI  1.1. - 30.6.2017 

Siv.ltk § 61 
9.8.2017 
 Sivistyslautakunnalle annetaan tiedoksi sivistystoimen talousarvion toteutuma- 
 vertailuraportti ajanjaksolta 1.1.-30.6.2017.  Liite 3. 
 

Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Lautakunta merkitsee talousarvion toteutumara-
portin tietoonsa saatetuksi. 

 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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§ 63 VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET 

Siv.ltk § 62 
9.8.2017 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 
§ 9   Opettajan henkilökohtaisen lisän vuosisidonnaisen osan myöntäminen 
 
Sivistystoimenjohtaja 
§ 298  Koulunkäynninohjaajan vuosiloma- ja lomautusaika 
 
Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee päätökset tiedok-
seen ja päättää, että niitä ei oteta kuntalain 92 §:n nojalla sivistyslautakunnan käsitel-
täväksi. 
 
Päätös:  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
 
 



EVIJÄRVEN KUNTA                                 Aika                                                               Sivu                                                                                                           

Sivistyslautakunta                                   9.8.2017                                                           

_________________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 

113 

 

§ 64 ILMOITUSASIAT 

 
Siv.ltk § 63 
9.8.2017 Sivistyslautakunnan tietoon saatetaan seuraavat asiat, joita koskevat asiakirjat 

ovat tutustumista varten nähtävänä kokouksessa:  
 

         -Opetushallitus 28.6.2017/80/582/2017; Valtionavustusta koskeva päätös. 
Innovatiivisten oppimisympäristöjen edistäminen esi- ja perusopetuksessa sekä 
lukiokoulutuksessa 2017.  Hyväksytyt kokonaisnettomenot 120 
000 €, valtionavustus- 
prosentti 80; avustus 96000 €.  

  
                     -Etsivä nuorisotyöntekijä; Raportti kesä-heinäkuulta 2017 

 
                     -Koulukeskuksen emäntä; Ruokalista lv 2017-2018 

 
 

Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee edellä olevat asiat 
tietoonsa saatetuksi. 

 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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§ 62 SIVISTYSTOIMEN ERÄÄNTYNEET SAATAVAT 30.6.2017 TILANTEEN MUKAAN 

 
Siv.ltk § 62 
9.8.2017 Valmistelija sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen 

 
Sivistystoimella oli 30.6.2017 erääntyneitä saatavia yhteensä 5 601.25 €.  

 
 31.12.2016  30.6.2017 

- Sivistystoimen laskut   9 518,26 €                          5 908,81 € 
 
 
Erääntyneiden saatavien lista on esillä kokouksessa.  
 
Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee saatavien tilanteen 
tiedokseen. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen, puh. (06) 2412 3210, sähköposti: 
etunimi.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 
 

59, 61-64 
 
 
 

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

55-58, 60 
 
 
 

 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 
 

55-58, 60 
 
 
 
 
 
 
 
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 toimitettava1): 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. 

  
 
 


