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40 § LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Siv.ltk § 40 
7.6.2022 Kokouskutsu on lähetetty sähköpostilla torstaina 2.6.2022. 

Kokouksessa on läsnä 6 jäsentä. 
 

Ehdotus: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
 
Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
 

41 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 

Siv.ltk § 41 
7.6.2022 Evijärven kunnan hallintosäännön 101 § mukaan asiat käsitellään esityslistan mukai-

sessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltä-
väksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. 

 
Ehdotus: Sivistyslautakunta hyväksyy kokouksen esityslistan. 
  
Kokoukseen on tuotu pöydälle asia ”Lähikoulun osoittaminen”, joka käsiteltäisiin py-
kälänä 49. 
 
Päätös: Esityslista hyväksyttin. Asia ”Lähikoulun osoittaminen” käsitellään pykälänä 
49. 

 
Päätös: Hyväksyttiin. 

 

42 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA 

Siv.ltk § 42 
7.6.2022   

Ehdotus: Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Johannes Mäkinen ja Tarja Jokela. 
 
 Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Johannes Mäkinen ja Tarja Jokela. 
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43 § KOULUPÄIVÄN AIKANA TAPAHTUVIEN TILAUSAJOJEN TARJOUKSEN HYVÄKSYMI-
NEN LUKUVUOSIKSI 2022-23 JA 2023-24 

Siv.ltk § 43 
7.6.2022 Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen 
 

Koulupäivän aikana tapahtuvista varhaiskasvatuksen, koulujen ja kunnan muiden toi-
mintaryhmien tilausajoista, jotka tapahtuvat pääsääntöisesti koulupäivinä klo 8.00 ja 
16.00 välisenä aikana, pyydettiin tarjoukset lukuvuosiksi 2022-23 ja 2023-24. Tar-
jouspyyntö julkaistiin pienhankintaportaali Cloudiassa 12.5.2022 sekä kunnan kotisi-
vuilla osoitteessa www.evijarvi.fi. Portaalin kautta tarjouspyyntö on lisäksi mennyt 
sähköpostitse Pahkakankaan Liikenne Oy:lle, Mantelan Liikenne Oy:lle sekä Veljek-
set Lahti Ky:lle. 
   
Tarjoukset tuli jättää 31.5.2022 klo 12 mennessä. Määräaikaan mennessä tarjouk-
sensa jättivät Pahkakankaan Liikenne Oy ja Mantelan Liikenne Oy. 
 
Tarjoushinta tuli ilmoittaa lähtöpaikka-kohde-lähtöpaikka € / km erikseen pienelle au-
tolle (maks. 22 paikkaa) ja isolle autolle (yli 22 paikkaa) sekä erikseen 0-50 km, 50-
100 km ja yli 100 km pituiselle matkalle arvonlisäverottomina hintoina.  
 
Tarjouksen valintaperusteeksi on ilmoitettu kokonaishinta (alin hinta). 
 
Tarjoukset on avattu tiistaina 31.5. koulutoimistossa.  
 
Yhteenveto tarjouksista: 
 

tarjoaja auto 0-50 km 
€/km alv 0% 

51-100 km 
€/km alv 0% 

yli 100 km 
€/km alv 0% 

kokonais-
hinta 

Pahkakankaan Liikenne Oy pieni auto 
iso auto 

3,60 
6,00 

2,80 
3,50 

1,80 
3,20 

20,90 

Mantelan Liikenne Oy pieni auto 
iso auto 

3,95 
4,75 

2,95 
3,75 

1,95 
2,25 

19,60 

 
Kilometrihinta sisältää kaikki palvelun tuottamiseen liittyvät kulut.  
 
Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta päättää hyväksyä Mantelan Lii-
kenne Oy:n tarjouksen kokonaishinnaltaan edullisempana.  
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen, puh. 06 2412 3210 tai 044 7699 
210, sähköposti etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
 
 

  

http://www.evijarvi.fi/
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44 § VARHAISKASVATUSMAKSUJEN INDEKSIKOROTUKSET 1.8.2022 ALKAEN 

Siv.ltk § 44 
7.6.2022 Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen 

 
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaissa (1503/2016) säädetään kunnan järjestä-
mästä päiväkoti- ja perhepäivähoidosta perittävistä maksuista. Varhaiskasvatuksen 
asiakasmaksulain edellyttämät indeksitarkastukset asiakasmaksuun ja tulorajoihin 
tehdään joka toinen vuosi.  
 
Indeksitarkistuksen mukaan 1.8.2022 alkaen perheen nuorimman lapsen kokoaikai-
sesta varhaiskasvatuksesta perittävä enimmäismaksu on 295 €. Saman perheen 
toiseksi nuorimman lapsen kuukausimaksu on 40 % nuorimman lapsen maksusta. 
Seuraavista lapsista maksu on 20 % nuorimman lapsen maksusta. 
 
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mukaan, jos lapsi on keskimäärin enintään 20 
tuntia viikoittain varhaiskasvatuksessa, saa kuukausimaksu olla enintään 60 % koko-
aikaisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksusta. Jos lapsi on varhaiskasvatuksessa 
keskimäärin vähintään 35 tuntia viikoittain, voidaan kuukausimaksuna periä kokoai-
kaisen varhaiskasvatuksen maksu. Mikäli lapsi on varhaiskasvatuksessa viikossa 
keskimäärin enemmän kuin 20 tuntia, mutta alle 35 tuntia, tulee kunnan periä maksu, 
joka on suhteutettu varhaiskasvatusaikaan. 

Varhaiskasvatusmaksujen määrittämisessä käytettävät tulorajat nousevat 1.8.2022 
seuraavasti: 

Perheen 
koko 

tuloraja €/kk 

 

maksu % enimmäismaksun tu-
loraja 1.8.2022 al-
kaen 

tuloraja 
31.7.2022 
saakka 

2 2 913 10,7 5 670 5 485 

3 3 758 10,7 6 515 6 297 

4 4 267 10,7 7 024 6 786 

5 4 777 10,7 7 534 7 275 

6 5 284 10,7 8 041 7 762 

 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaissa säädetyt maksut ovat enimmäismaksuja. 
Kunta voi päättää siitä, peritäänkö varhaiskasvatuksen asiakasmaksut enimmäismak-
suja alhaisempina tai peritäänkö niitä lainkaan. Evijärven kunta ostaa varhaiskasva-
tuspalvelut Kauhavan kaupungilta. Kauhavan kaupunki on hyväksynyt neliportaisen 
asteikon varhaiskasvatuksen maksuissa perustuen lapsen hoitoaikavaraukseen. 

Kauhavan kaupungin päättämät hoitoaikavarausvaihtoehdot ja niistä perittävät mak-
suprosentit 1.8.2022 alkaen ovat: 
 

Varhaiskasvatusaika vii-
kossa 

Maksuprosentti Enimmäismaksu €/kk 

35 h tai enemmän 100 % 295€ 

25 h – alle 35 h 80 % 236 € 

15 h – alle 25 h 60 % 177 € 

alle 15 h 40 % 118 € 
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Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta päättää merkitä varhaiskasva-
tusmaksujen tulorajojen muutokset tiedokseen ja hyväksyä Kauhavan kaupungin kas-
vatus- ja opetuslautakunnan päättämät varhaiskasvatuksen uudet hoitoaikavaraus-
vaihtoehdot ja niistä perittävät maksuprosentit omalta osaltaan. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen, puh. 044 7699210, sähköposti etu-
nimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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45 § KOULUTERVEYSKYSELYN TULOKSET 2021 

Siv.ltk § 45 
7.6.2022 Valmistelija nuoriso- ja liikuntaohjaaja Satu Koski ja sivistystoimenjohtaja Päivi Lappi-

nen 

Thl toteuttaa joka toinen vuosi Kouluterveyskyselyn. Kyselyyn osallistuvat perusope-
tuksen 4. ja 5. vuosiluokkien ja 8. ja 9. vuosiluokkien oppilaat, lukion 1. ja 2. vuoden 
opiskelijat sekä ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden alle 21-vuotiaat opiskeli-
jat.  

Kysely tuottaa monipuolista ja luotettavaa, maakunnallista ja paikallista seurantatie-
toa eri ikäisten lasten ja nuorten hyvinvoinnista, terveydestä, koulunkäynnistä ja opis-
kelusta, osallisuudesta sekä avun saamisesta ja palvelujen tarpeisiin vastaavuu-
desta. Thl julkaisi valtakunnalliset ja alueelliset tulokset syksyllä. Myös kuntakohtaiset 
tulokset ovat katsottavissa osoitteessa thl.fi/kouluterveyskysely/tulokset. Koulukohtai-
set tulokset ovat salasanalla suojattuja. Evijärvellä koulukohtaiset tunnukset on an-
nettu kouluille, kouluterveyshuollon henkilöstölle sekä oppilas- ja opiskeluhuollon 
henkilöstölle.  

Oppilaat ovat saaneet vastata kyselyyn koulussa, vastaaminen on vapaaehtoista. 
Vastauksia annettiin: 

• 4.-5. luokat 59/64 
• 8.-9. luokat 45/56 
• Lukio 1. ja 2. vuoden opiskelijat 42/44 

 
4.-5. luokkien osalta ilon aiheita oli: 
- Koulunkäynnistä pitävien määrä on kasvanut 
- Osallistutaan koulun asioiden suunnitteluun 

 - Harrastaa jotakin vähintään viitenä päivänä viikossa  
 - Aamupalan jättäminen väliin on vähentynyt  
 - Kouluterveystarkastuksen laatuun ollaan yhä enemmän tyytyväisiä  
 - Terveystarkastuksessa oppilas uskaltaa kertoa asioistaan rehellisesti 
 
  Huolen aiheita: 
 - Nettiriippuvuus on lisääntynyt 
 - Vähintään tunnin päivässä liikkuvien määrä on vähentynyt 
 - Hyvä keskusteluyhteys vanhempien kanssa on heikentynyt 
 - Koulukiusaamista vähintään kerran viikossa yli 18% 
 - Fyysisen väkivallan kokemus lisääntynyt   
 - Matala itsetunnon taso yli 20 %:lla 

 
 8.-9. luokkien osalta ilon aiheita oli: 
 - Useampi kokee, että kunnassa järjestetään kiinnostavaa vapaa-ajantoimintaa 
   -  Jotakin vähintään kerran viikossa harrastavien määrä on lisääntynyt 
 - Vähintään tunnin päivässä liikkuvien osuus on kasvanut 
 - Ylipainoisuus on vähentynyt 
 - Raittiiden määrä on lisääntynyt 
 - Nettiriippuvuus on vähentynyt 
 - Vähemmän hyväksytään ikäisillään tupakointia tai nuuskaamista.  
 - Terveystarkastuksessa nuoren mielipidettä kuunnellaan 
 
 Huolen aiheita: 
 - Vaikuttamismahdollisuudet koulussa ovat vähentyneet 
 - 11% kokee, ettei ole yhtään läheistä ystävää 
 - Terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi kokevien määrä on kasvanut 

https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/kouluterveyskysely/kouluterveyskyselyn-tulokset
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 - Lääkärin toteamat pitkäaikaissairaudet tai terveysongelmat ovat lisääntyneet 
 - Kohtalainen tai vaikea ahdistuneisuus on lisääntynyt 
 - Joka kolmas kokee sosiaalista ahdistuneisuutta 
 - Matala itsetunnon taso peräti yli 30 %:lla 
 - Aamupalan sekä kouluruoan väliin jättävien määrä on lisääntynyt 
 - Vaikeudet koulunkäyntiin liittyen on lisääntyneet 

 
 Lukion 1.-2. luokkien osalta ilon aiheita: 
 - Omatoimisesti liikuntaa harrastavien määrä on lisääntynyt 
 - Lähes jokainen harrastaa jotain vähintään kerran viikossa 
 - Koulukiusaaminen on hiukan vähentynyt 
 - Luokassa tai ryhmässä on hyvä työrauha 
 - Yhä enemmän raittiita nuoria 
 - Huumekokeilut ja käyttö vähentyneet 
 
 Huolen aiheita: 
 - Tyytyväisyys elämään on heikentynyt 
 - Vaikutusmahdollisuudet koulussa heikentyneet  
 - Yksinäisyyden tunne on lisääntynyt 
 - Sosiaalinen ahdistuneisuus 39 % 
 - Uupumusasteinen väsymys koulutyössä lisääntynyt 
 - Henkisen väkivallan kokemukset lisääntyneet 
 - Vain osa käyttää pelastusliivejä vesillä tai kypärää mopolla tai moottoripyörällä aja
 essaan, tai heijastimia pimeällä 
 
 Tuloksia käsitellään mm. oppilas- ja opiskeluhuollossa, vanhempainilloissa, hyvin
 vointiin liittyvissä työryhmissä. Joitakin toimenpiteitä on jo kevään aikana toteutettu, 
 mm. hyvinvointipäivä. 

 
 

 Sivistystoimenjohtaja ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee kouluterveyskyselyn 
 tulokset tiedokseen. 
 
 Päätös: Merkittiin tiedoksi.  

 
Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen, puh. 044 7699210, sähköposti etu-
nimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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46 § LIIKUNTASALIN KÄYTÖSTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT 

Siv.ltk § 46 
7.6.2022 Valmistelijat liikunta- ja nuorisosihteeri, liikunnanohjaaja- urheilualueidenhoitaja ja si-

vistystoimenjohtaja 
 

Uusi liikuntasali valmistuu kesällä. Ilta- ja viikonloppujen käyttövuorot tulevat haetta-
viksi elokuussa. Siihen mennessä on päätettävä käytöstä perittävät maksut, jotta 
käyttäjät voivat varauksia suunnitellessaan ottaa ne huomioon. 
 
Liikunta- ja nuoriso-ohjaaja on selvittänyt lähikuntien käyttömaksukäytäntöjä. Jossa-
kin kaikki tilat on kaikille ilmaisia, jossakin kaikki ryhmät riippumatta iästä tai kotikun-
nasta maksavat saman maksun ja joissakin paikkakuntalaiset käyttäjät maksavat vä-
hemmän kuin muut ja osassa vielä nuorten ryhmät maksavat vähemmän kuin muut. 
Käytäntöjä on siis useita. 
 
Liikunta- ja nuoriso-ohjaaja ja liikunnanohjaaja-urheilualueidenhoitaja ovat osallistu-
neet valmisteluun. Mahdollisten käyttäjien edustajien näkemystä on kysytty Evijärven 
Urheilijoiden edustajilta. 
 
Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta päättää uuden liikuntasalin 
käytöstä perittävät maksut seuraavasti: 
 

osa 
salista  

evijärveläiset aikuiset 
(ryhmät ja yksitt.hen-
kilöt) 

ulkopaikkakuntalai-
set 

evijärveläiset 
alle 18- vuoti-
aat   

eläkeläiskor-
tilla  

1/3 10 € / h 19 € / h maksuton - 50 % 

2/3 20 € / h 38 € / h maksuton - 50 % 

3/3 30 € / h 57 € / h maksuton - 50 % 

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen, puh. 044 7699210, sähköposti etu-
nimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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47 §  OIKAISUVAATIMUS 

Siv.ltk § 47 
7.6.2022 Valmistelija sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen 
 

Liisa Kultalahti on jättänyt sivistyslautakunnalle oikaisuvaatimuksen sivistystoimen-
johtajan päätökseen 2.5.2022 § 189 Peruskoulun englannin ja ruotsin kielen lehtorin 
sijaisen valinta sillä perusteella, että valinnassa on menetelty virheellisesti ja ohitettu 
kelpoinen hakija. 

Sivistystoimenjohtajan päätös 2.5.2022 § 189 Peruskoulun englannin ja ruotsin kielen 
lehtorin sijaisen valinta on perustunut virheelliseen tai puutteelliseen selvitykseen. 
Hallintolain 50 §:n mukaan viranomainen voi poistaa virheellisen päätöksensä ja rat-
kaista asian uudelleen jos päätös perustuu selvästi virheelliseen tai puutteelliseen 
selvitykseen.  

Hallintolain 52 §:n mukaan asiavirheen korjaaminen edellyttää, että asia käsitellään 
uudelleen ja asiassa annetaan uusi päätös. Sivistystoimenjohtaja on poistanut vir-
heellisen päätöksen § 189 ja ratkaissut asian uudelleen 25.5.2022 § 275. Uusi päätös 
on toimitettu oikaisuvaatimuksen tekijälle. 
 
Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta toteaa, että oikaisuvaatimus ei 
aiheuta toimenpiteitä, koska asiassa on käytetty itseoikaisua ja virheellinen päätös on 
poistettu ja asia käsitelty uudelleen. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen, puh. 044 7699210, sähköposti etu-
nimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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48 § TALOUSARVION TOTEUTUMARAPORTTI 1.1. – 30.4.2022 

Siv.ltk § 48 
7.6.2022 Valmistelija  
 
 Sivistyslautakunnalle annetaan tiedoksi sivistystoimen talousarvion toteutuma-  

raportti ajanjaksolta 1.1.2022–30.4.2022, liite.  
  

Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Lautakunta merkitsee talousarvion toteutumara-
portin tietoonsa saatetuksi.  
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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49 § LÄHIKOULUN OSOITTAMINEN SALAINEN (LAKI VIRANOMAISEN TOIMINNAN 
JULKISUUDESTA § 24, KOHTA 30) 

Siv.ltk § 49 
7.6.2022 Valmistelija sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen 
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50 § VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET 

Siv.ltk § 50 
7.6.2022  

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: 
 
Sivistystoimenjohtaja: 
 
§ 155 Väinöntalon työntekijät kesällä 2022 
§ 175 Särkikylän koulun 6. luokan leirikouluohjelman hyväksyminen 
§ 176 Teknisentyön tuntiopettajan valitseminen 
§ 179 9A luokan luokkaretken ohjelman hyväksyminen 
§ 189 Peruskoulun englannin ja ruotsin kielen lehtorin sijaisen valinta 
§ 198 Matemaattisten aineiden määräaikaisen tuntiopettajan työsuhteen jatkaminen 
§ 199 Perusopetuksen laaja-alaisen erityisopettajan viran uudelleen haettavaksi julis- 
          taminen 
§ 202 Kuljetustarjouksen hyväksyminen nuorisovaltuuston järjestämille retkille Alajär- 
          velle ja Seinäjoelle 
§ 203 Matemaattisten aineiden sijaisen valitseminen lukuvuodeksi 2022-23 
§ 204 Esiopettajan ottaminen Kirkonkylän kouluun ajaksi 8.8.2022-3.6.2023 
§ 243 9B luokan luokkaretken ohjelman hyväksyminen 
§ 266 Virkavapaan myöntäminen 
§ 267 Sijaisen ottaminen, liikunnanopettaja 
§ 268 Viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen 
§ 275 Peruskoulun englannin ja ruotsin kielen lehtorin sijaisen valinta 
§ 280 Kirkonkylän koulun 6. luokan leirikouluohjelman hyväksyminen 
§ 296 Uimakoulukuljetusten tarjouksen hyväksyminen 
 
Kirjaston johtaja: 
§ 2 Kirjasto on suljettu 4.5.2022 
 
Sivistystoimen toimistonhoitaja: 
§  
 
Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee päätökset tiedok-
seen ja päättää, että niitä ei oteta kuntalain 92 §:n nojalla sivistyslautakunnan käsitel-
täväksi. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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51 § ILMOITUSASIAT 

 
Siv.ltk § 51 
7.6.2022 Sivistyslautakunnan tietoon saatetaan seuraavat asiat, joita koskevat asiakirjat 

ovat tutustumista varten nähtävänä kokouksessa 
 
1. Nuorisovaltuuston pöytäkirjat 22.2.2022 ja 23.3.2022 
2. Museovirasto 5.4.2022: Päätös MV/84/02.05.02.00/2021 Hankeavustus Väinön 

jalanjäljissä –näyttely tuottaminen ja uudenlainen esinedokumentointi 
3. Aluehallintovirasto: Valtionavustuspäätös LSSAVI/6135/2021 Muutospäätös 
4. Aluehallintovirasto :Valtionavustuspäätös LSSAVI/19786/2021 Monipuoliset har-

rastusmahdollisuudet evijärveläis lapsille ja nuorille 
5. Aluehallintovirasto: Valtionavustupäätös LSSAVI5175/2022 Harrastuksia tarjoava 

Evijärvi 
6. Opetus- ja kulttuuriministeriö 28.4.2022 VN34157/2021-OKM-5 Päätös opetus- ja 

kulttuuritointa varten kunnille käyttökustannuksiin myönnettävästä valtionosuu-
desta sekä kuntayhtymille, rekisteröidyille yhteisöille ja säätiöille myönnettävästä 
rahoituksesta vuodelle 2022 

7. Opetus-  ja kulttuuriministeriö 9.5.2022 VN12818/2022-OKM-1 Päätös oppivelvol-
lisuuden tarkistuspäivästä 2022 

8. Eepos-kirjastojen johtoryhmän kokouspöytäkirja 5.5.2022 
9. Etsivä nuorisotyö: Raportti huhti-toukokuu 2022 
10. Opetushallitus 10.5.2022 OPH-1091/2022 Määräys, Kaksivuotisen esiopetusko-

keilun perusteiden 2021 muuttaminen 
11. Kauhavan kaupunki: Muistio varhaiskasvatuksen sopimustarkistuksesta 

24.5.2022 
 
  

Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee edellä olevat asiat 
tietoonsa saatetuksi. 

 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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52 § MUUT ASIAT 

Siv.ltk § 52 
7.6.2022 

1. Seuraava kokous on 9.8.2022 
2. Työpaja  
3. Varhaiskasvatuksen tilat 
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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 40-42, 44, 45, 47, 48, 50-52 
 

 Koska päätöksestä voidaan tehdä Kuntalain 89 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 
Pykälät 43, 46, 49 
 

 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 
 
Pykälät 43, 46 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 
Wolffintie 35 
PL 200, 65101 Vaasa 

kirjaamo.lansi@avi.fi 

Pykälät 49 

 

Markkinaoikeus 
Postiosoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki 
puh. 029 56 43300,   faksi 029 56 43314 
markkinaoikeus(at)oikeus.fi 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoit-
teessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 
 
Pykälä 43 

 
 
Tiedoksianto pvm.   .  .2022 (julkaistu kunnan verkkosivulla   .  .2022). 
Tiedoksisaanti pvm.   .    .2022. 
 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. 

Oikaisuvaatimuksen 
sisältö ja toimittami-
nen 

Ks. Jäljempänä 

mailto:kirjaamo.lansi@avi.fi
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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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 
 
 
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 si-
sältö 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 ko-
tikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamie-
hensä tai jos oikaisuvaatimuksen/valituksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä on il-
moitettava 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 vi-
ranomaisen 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. 

 
 
 


