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75 § LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Siv.ltk § 75 
25.10.2022 Kokouskutsu on lähetetty sähköpostilla perjantaina 21.10.2022. 

Kokouksessa on läsnä 6 jäsentä. 
 

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

 
 

76 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 

Siv.ltk § 76 
25.10.2022  
 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.  
 
Pöydälle on jaettu asia Tutkimuslupahakemus, joka ehdotetaan käsiteltävän pykälänä 
84. 
 
Päätös: Esityslista hyväksyttiin. 

 

77 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA 

Siv.ltk § 77 
25.10.2022   

Ehdotus: Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Antti Ahopelto ja Mari Takamaa. 
 
 Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Antti Ahopelto ja Mari Takamaa. 
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78 § SIVISTYSTOIMEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TAVOITTEIDEN 2022-24 HYVÄK-
SYMINEN  

Siv.ltk § 78 
25.10.2022 Valmistelija sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen 
  

Valtuusto vahvistaa tehtäväalueittaiset toiminnan ja talouden tavoitteet talousarvion 
hyväksymisen yhteydessä. Toiminnan ja talouden tavoitteet ovat osa talousarviota, 
jota kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava. Tavoitteiden tulee olla 
kuntastrategian linjausten mukaisia, selkeitä ja mitattavia. 
 
Osa tavoitteista merkitään sitoviksi, joista raportoidaan valtuustolle tilinpäätöksessä. 
Sitovien tavoitteiden lisäksi talousarviossa voidaan esittää muita tavoitteita, suoritteita 
ja tunnuslukuja. Sitovat tavoitteet ja muut tavoitteet voidaan ilmaista sanallisina tavoi-
tetiloina, tavoite- ja suoritemäärinä, tuottavuutta tai muuta vastaavaa kuvaavina tun-
nuslukuina. Tavoitteet voivat olla esimerkiksi lukumääriä, yksikkökustannuksia, tun-
nuslukuja tai tuottavuus- ja vaikuttavuusmittareita.   

Sitovien toiminnan ja talouden tavoitteiden tulee täyttää seuraavat ehdot: 

• Tavoite perustuu kuntastrategiaan. Tavoitteen tulee olla olennainen ja merkitykselli-
nen ja sen tulee vastata päätöksentekotasoa, jota valtuusto käyttää. 

• Tavoite on mitattavissa. Tavoitteen tulee olla selkeä ja yksiselitteinen. Tavoite tulee 
olla mitattavissa ilman monimutkaista laskentaa.  

• Tavoitteen toteutumisen raportointi on tiivis ja ytimekäs.  

• Tavoite voidaan saavuttaa tehtäväalueen omin toimenpitein. 

Tavoitteen toteutumisen pitää olla seurausta tehtäväalueen omista toimenpiteistä tai ta-

lousarviomäärärahojen käytöstä. Tavoitteen tulee olla tavoitteellinen, mutta myös realis-

tinen suhteessa tehtäväalueen toiminnallisiin mahdollisuuksiin. 

Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta päättää sivistystoimen taloudelli-

set ja toiminnalliset tavoitteet liitteen 1 mukaisesti.  

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti 

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

  

mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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79 § SIVISTYSTOIMEN TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2023-25 HY-
VÄKSYMINEN 

Siv.ltk § 79 
25.10.2022 Valmistelija sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen 
 

Talousarvion laadintaohjeen mukaan vuoden 2023 talousarvio laaditaan niin, että 
käyttötalouden tulot ja menot sekä investoinnit sopeutetaan mahdollisimman hyvin 
kunnan talousarviokehyksen mukaiselle tasolle. Talousarvio ja taloussuunnitelma tu-
lee kokonaisuutena valmistella realistiseksi ja mahdollisimman tasapainoiseksi. Val-
mistelussa otetaan huomioon kunta-alan työehtosopimusten vaikutus henkilöstökului-
hin, vuonna 2023 3,1 % ja vuonna 2024 3,11 %.  

 
Sivistystoimen kulut vuoden 2022 taloussuunnitelmassa vuodelle 2023 ovat 
5.780.000 €, tulot 145.000 € ja toimintakate 5.635.000 €.  Sivistystoimen talousarvio-
ehdotuksessa vuodelle 2023 toimintamenot ovat 5.785.541 €, tulot 180.705 € ja toi-
mintakate 5.604.836 €. Vuoteen 2022 verrattuna sivistystoimen menot nousevat 5,1 
% (nettokasvu 4,7 %). 
 
Sivistystoimen hallinnon henkilöstökuluissa on varauduttu sivistystoimenjohtajan 
eläkkeelle siirtymiseen 1.11.2023 ja uuden viranhaltijan rekrytoimiseen 1.8.2023 al-
kaen.  
 

 Perhepäivähoidon kulut vähennevät edellisvuodesta, koska perhehoitajien määrä vä-
henee. Päiväkodin kulut sisältävät myös kiinteistön toimintakulut sekä mahdollisesti 
muualta ostettavat varhaiskasvatuspalvelut. Tuloissa on huomioitu muualle myytä-
vien palveluiden tulot. Kuluissa on otettu huomioon myös, että ateriapalvelua ei voida 
hyvinvointialueen aloittaessa toimintansa enää ostaa Antinrinteeltä, vaan ateriat teh-
dään itse koulukeskuksen keittiössä. Kuljetuspalveluissa on huomioitu, että Lehmä-
tien yksikkö siirtyy nykyisen päiväkodin viereen, aterioiden kuljetukseen on varattu 
määräraha puoleksi vuodeksi. 

 
 Myös varhaiskasvatuksessa lapsen kehityksessä ja oppimisessa otetaan käyttöön  

kolmiportaisen tuen malli. Muutoksella on myös taloudellisia vaikutuksia. Lapsella on 
tuen tarpeen edellyttäessä oikeus saada varhaiskasvatuksen erityisopettajan anta-
maa konsultaatiota ja erityisopetusta kaikilla tuen tasoilla. Myös lapsen tarvitseman 
tuen muodot ja tukipalvelut voivat vaikuttaa kustannuksiin. 
.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Esiopetuksen palkkakuluissa on huomioitu syyslukukaudella kaksi esiopettajaa, yksi 
molemmille alakouluille.  
 
Perusopetuksen opetushenkilöstökulut on laskettu siten, että Kirkonkylän koulussa 
syyslukukaudella opetusta annetaan luokilla 2 ja 4 kahdessa opetusryhmässä, muilla 
luokilla yhdessä. Lisäksi on huomioitu palkkaperusteryhmien lukumäärän vaikutus 
koulun johtajan opetusvelvollisuuteen. Särkikylän koulussa on kolme luokanopetta-
jaa. Yläkoulussa syyslukukaudella on kaikilla luokka-asteilla 29 - 38 oppilasta ja ope-
tus annetaan pääsääntöisesti vuosiluokittain kahdessa ryhmässä. Jopo luokalle on 
varattu määräraha. Erityisopettajia on neljä, joista yhdelle kuuluu lukion erityisope-
tusta 2 h/vko. 
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Lukion kuluissa on huomioitu 1.8.2021 voimaan tulleen oppivelvollisuuden laajenta-
minen. Oppivelvollisuus jatkuu 18 ikävuoteen asti ja on opiskelijalle maksutonta. Kus-
tannuksia opetuksenjärjestäjälle aiheutuu oppikirjoista, materiaaleista, työaineista ja 
välineistä. Syksystä 2023 alkaen maksuttomuus koskee kaikkia lukion ikäluokkia. 
Opiskelijoiden tietokoneet on huomioitu leasingvuokrissa.  
 
Museon palkkakulut on laskettu 0,7 henkilötyövuoden mukaan. Museon rakennusten 
korjaamiseen ei ole haettu avustusta vuodelle 2023. Väinön jalanjäljissä -hankkee-
seen on varattu kuntaosuus. 
 
Liikuntatoimessa on varauduttu liikunnanohjaaja-urheilualueidenhoitajan eläkkeelle 
siirtymiseen ja uuden työntekijän rekrytoimiseen niin, että perehdyttäminen on mah-
dollista. Määrärahaa on varattu myös Työikäisten elintapaohjaus 3  –hankkeen  oma-
vastuuosuuteen (50%). Tekojääradan ja pururadan huoltorakennuksen kuluja seura-
taan edelleen omilla kustannuspaikoillaan. 

 
Nuorisotoimessa on varattu omille kustannuspaikoille rahaa nuorisovaltuustolle sekä 
omavastuu Aluehallintoviraston tukemiin kerhoihin (20 %), Liikkuva koulu hankkee-
seen (50 %), Harrastuksia tarjoava Evijärvi toimintaan (20 %) sekä koulunuorisotyön-
tekijään.  

 
 Talousarvioehdotus ei sisällä tässä vaiheessa poistoja.  
 
 Talousarvion laadintaohjeen mukaan menot käyttötalouden osalta ovat sitovia lauta-

kuntaan nähden vastuualuetasolla ja valtuustoon nähden lautakuntatasolla. Sivistys-
toimen vastuualueet ovat hallinto, varhaiskasvatus, perusopetus, lukio, kirjasto, mu-
seot ja kulttuuri, liikunta ja ulkoilu sekä nuorisotoimi.  
 
Talousarvioehdotus (menot, tulot ja netto) vastuualueittain liitteenä, liite 2. 

 
 
 

 
vastuualue 

 
meno TA 2022 

 
meno TA 2023 

muutos % 
2022-23 

hallinto  169.990 183.960                  8,2 

varhaiskasvatus 819.010 948.250 15.8 

perusopetus                   3.146.600 3.275.996 4,1 

lukio 810.820 771.800 -4,8 

kirjasto  145.010 162.600 12,1 

museo ja kulttuuri 38.420 45.760 19,1 

liikunta  181.070 188.850 4,3 

nuoriso 126.060 146.325 16,1 

muut (konservatorio, 

kansalaisopisto) 

67.700 67.700 0 

 

  
 Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta hyväksyy sivistystoimen talous-

arvioehdotuksen vastuualueittain liitteen mukaisesti ja ehdottaa kunnanhallitukselle ja 
edelleen valtuustolle, että valtuusto hyväksyy sivistystoimen talousarvioehdotuksen 
vuodelle 2023 ja taloussuunnitelman vuosille 2023 – 2025 seuraavasti:  
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Sivistyslauta-
kunta 

TA 2023 TS 2024 TS 2025 

Toimintakulut 5.785.541 5.970.000 5.970.000 

Toimintatuotot 180.705 160.000 160.000 

Toimintakate 5.604.836 5.810.000 5.810.000 

 
Päätös:  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen, puh. 06 2412 3210 tai 044 7699 
210, sähköposti etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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80 § MYÖNNETYN KOHDEAVUSTUKSEN KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUUTTAMINEN 

Siv.ltk § 80 
25.10.2022 Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen 
  

Alapään nuorisoseura r.y. on pyytänyt myönnetyn kohdeavustuksen käyttötarkoituk-
sen muutosta. Sivistyslautakunta myönsi yhdistykselle 5.4.2022 § 32 kohdeavustusta 
Kerttuanjärven juoksuihin, elokuun nappulakisoihin, kuntotapahtuman järjestämiseen 
sekä urheiluvälineiden hankintaan yhteensä 570 €. 
 
Elokuun nappulakisat eivät toteutuneet koronatilanteen vuoksi ja nuorisoseura pyy-
tää, että nappulakisoihin myönnetty avustus 190 € ja kuntotapahtumaan myönnetystä 
avustuksesta 30 € voidaan käyttää Kerttuanjärven juoksusta aiheutuneisiin kuluihin. 
 
Nuorisoseura perustelee käyttötarkoituksen muutoshakemusta Kerttuanjärven juok-
sutapahtuman kustannuksilla sekä yhdistyksen heikolla taloudellisella tilanteella. Ko-
ronan vuoksi tapahtumia ei ole voitu järjestää ja näin ollen tuloja ei ole ollut. 
 
Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta päättää hyväksyä Alapään 
nuorisoseura r.y.:lle 5.4.2022 § 32 myönnetyn kohdeavustuksen käyttötarkoituksen 
muuttamisen siten, että nappulakisoihin myönnetty avustus 190 € ja kuntotapahtu-
maan myönnetystä avustuksesta 30 € voidaan käyttää Kerttuanjärven juoksun kului-
hin. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

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

 
 

  



61 
EVIJÄRVEN KUNTA 
Sivistyslautakunta 

_________________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 

81 § LAHDENKYLÄN JA SÄRKIKYLÄN JÄÄKIEKKOKAUKALOIDEN JA KOULUKES-
KUKSEN LUISTELUALUEEN POHJAJÄÄDYTYSTARJOUKSEN HYVÄKSYMINEN 
KAUSILLE 1.11.2022-31.3.2023 JA 1.11.2023-31.3.2024   

Siv.ltk § 97  
27.10.2020  Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen 
 

Sivistyslautakunta on pyytänyt tarjoukset Lahdenkylän ja Särkikylän kaukaloiden 
sekä koulukeskuksen luistelualueen pohjajäädytyksestä kausina 1.11.2020-
31.03.2021, 1.11.2021-31.3.2022 ,1.11.2022-31.3.2023 ja 1.11.2023-31.3.2024 (4 
luistelukautta). Tarjouspyyntö on julkaistu Järviseudun Sanomissa 30.9.2020 sekä 
kunnan kotisivuilla. Tarjoukset tuli jättää keskiviikkoon 21.10. klo 14.00 mennessä. 
Hinta pyydettiin ilmoittamaan alvillisena muodossa euroa/tunti. 
 
Lahdenkylän ja Särkikylän kaukaloissa pohjajäädytys tehdään järvivedellä ja veden 
purku tapahtuu monipistesuihkuna. Kirkonkylän kaukalon pohjajäädytys tehdään ve-
sijohtovedellä. Kaukalon vieressä on paloposti, josta vesi johdetaan letkulla kauka-
loon. 
 
Määräaikaan mennessä tarjouksia tuli kolme: 
 
tarjoaja   hinta €/h 
Koskityö Oy                                             110,36 € 
Evihuolto Oy                                            67,60 € 
Puhtaanapito ja kuljetus Pahkakangas     71,00 € 

 
Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta päättää hyväksyä Lahdenkylän 
ja Särkikylän kaukaloiden sekä koulukeskuksen luistelualueen pohjajäädytyksestä 
kausina 1.11.2020-31.03.2021, 1.11.2021-31.3.2022 ,1.11.2022-31.3.2023 ja 
1.11.2023-31.3.2024 (4 luistelukautta)  Evihuolto Oy:n tarjouksen 67,60 €/tunti. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

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

 
 
Siv.ltk. § 81 
25.10.2022 Valmistelija Päivi Lappinen 
 

Tekninen lautakunta on irtisanonut Evijärven kunnan ja syksyllä 2020 pohjajäädytyk-
sen voittaneen urakoitsijan väliset sopimukset. 
 
Tarjoukset pohjajäädytyksistä on pyydetty syksyllä 2020 neljäksi luistelukaudeksi, 
syksyllä 2022 on alkamassa sopimuksen kolmas kausi. 
 
Pohjajäädytyksessä on kyse pienhankinnasta, jonka hankinta-arvo ei ylitä kansallisen 
kilpailutuksen kynnysarvoa. Alle kansallisen kynnysarvon olevissa hankinnoissa ei 
sovelleta hankintalakia, joten pienhankinnoissa voidaan menetellä kunnan omien 
hankintaohjeiden mukaisesti. 
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Evijärven kunnan hankintaohjeen mukaan hankinta suoritetaan pääsääntöisesti 
avointa tai rajoitettua menettelyä käyttäen saatuihin tarjouksiin perustuen. Neuvotte-
lumenettelyä ja suorahankintaa ilman tarjouskilpailua käytetään silloin, kun tavanmu-
kainen kilpailuttaminen ei ole hankkeen erityinen laatu tai vähäisyys huomioon ottaen 
perusteltua esimerkiksi kilpailuttamisesta johtuvien kustannusten tai siihen kuluvan 
ajan vuoksi. 
 
Syksyllä 2020 järjestetyn kilpailutuksen toiseksi edullisimman tarjouksen jätti Puhtaa-
napito ja Kuljetus Pahkakangas Ay, 71,00 €/h (sis. alv). Yritykseltä on tiedusteltu, 
onko heidän tarjouksensa edelleen voimassa. Yrityksen edustaja ilmoitti tarjouksen 
olevan voimassa, ja että he voivat ottaa pohjajäädytykset hoitaakseen. 
 
Perustelut: Hinnat on jo kilpailutettuja hintoja ja näin säästetään aikaa sekä varmiste-
taan, että pohjajäädytysten tekemiseen päästään heti kun sääolosuhteet sen mahdol-
listavat.  
 
Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta päättää hyväksyä Lahdenkylän 
ja Särkikylän kaukaloiden sekä koulukeskuksen luistelualueen pohjajäädytyksestä 
kausina 1.11.2022-31.3.2023 ja 1.11.2023-31.3.2024 (2 luistelukautta) Puhtaanapito 
ja kuljetus Pahkakangas Ay:n tarjouksen 65 €/h (alv 0%). 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen, puh. 06 2412 3210 tai 044 7699 
210, sähköposti etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
 

  



63 
EVIJÄRVEN KUNTA 
Sivistyslautakunta 

_________________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 

82 § KULTTUURIPALKINTO 2022 

Siv.ltk § 82 
25.10.2022 Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen 
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83 § ENERGIAN KULUTUKSEN SÄÄSTÖTOIMET SIVISTYSTOIMESSA TALVELLE 
2022-2023 

Siv.ltk § 83 
25.10.2022 Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen 
 

Kunnanhallitus on käsitellyt kokouksessaan 3.10.2022 § 153 energian säästötoimia ja 
edellyttää hallintokuntia tarkastelemaan toimialoillaan kriittisesti energiankulutusta ja 
tekemään mahdollisuuksien mukaan toimia energian säästämiseksi kohteissa ja suo-
ritteissa, joissa säästötoimilla saavutettava hyöty ei kohtuuttomasti aiheuta haittaa tai 
heikennä tarjottua palvelua. 

 
Evijärven kunnan sähkönkulutus on vuositasolla noin 2500 MWh. Evijärven kunnalla 
on kiinteähintainen sähkösopimus vuoden 2023 loppuun saakka, joten tällä hetkellä 
ei ole välitöntä tarvetta energian säästämiselle hintojen nousupaineen vuoksi. Ener-
gian riittävyyden varmistamiseksi on kuitenkin syytä arvioida myös kunnan mahdolli-
suudet energian säästämiseksi 
 
Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta päättää toimista energian 
säästämiseksi sivistystoimen kohteissa ja suoritteissa. 
 
Päätös: Kaukaloiden valot sammutetaan klo 21.30-8.00 välisen ajan, pururahdan klo 
21.30-7.00 välisenä ajan. Lamppuja vaihdetaan led-lampuiksi nopealla aikataululla. 
 
 
Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen, puh. 06 2412 3210 tai 044 7699 
210, sähköposti etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 

  

mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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§ 84 TUTKIMUSLUPAHAKEMUS 

Siv.ltk § 84 
25.10.2022 Valmistelija sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen 
 

Seinäjoen ammattikorkeakoulu pyytää lupaa asiantuntijayliopettajien kyselytutkimuk-
selle Nuorten mielenterveysongelmien tunnistaminen ja mielenterveyden edistäminen 
-kyselytutkimus Etelä-Pohjanmaan yläkouluille. Kohderyhmänä ovat Etelä-Pohjan-
maan yläkoulujen opettajat, kouluterveydenhoitajat, oppilaanohjaajat ja koulukuraat-
torit. 
 
Tutkimus on esiselvitys ja osa laajempaa tutkimushanketta, jolle on haettu kansainvä-
listä hankerahoitusta. 
 
Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa opettajien, kouluterveydenhoitajien, oppi-
laanohjaajien ja koulukuraattoreiden taidoista tunnistaa nuorten mielenterveysongel-
mia ja tukea nuoria. Tavoitteena on lisäksi tuottaa tietoa edellä mainittujen kohderyh-
mien tarpeista saada täydennyskoulutusta nuorten mielenterveysongelmien tunnista-
misesta ja nuorten tukemisesta.  
 
Tutkimus toteutetaan anonyyminä Webropol-kyselytutkimuksena syksyllä 2022. Tut-
kimustulokset julkaistaan kahdessa tieteellisessä julkaisussa sekä raporttina 
SeAMK:n julkaisusarjassa A. Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Tutkit-
tavan anonymiteetti turvataan koko tutkimusprosessin ajan.  

 

Kyselytutkimuksen on rahoittanut Töysän Säästöpankki-säätiö. Hallintosäännön 24 § 

mukaisesti sivistyslautakunta päättää. 
 
Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta myöntää Evijärven yläkoulun 
osalta tutkimusluvan Seinäjoen ammattikorkeakoulun asiantuntijayliopettajien kysely-
tutkimukselle Nuorten mielenterveysongelmien tunnistaminen ja mielenterveyden 
edistäminen -kyselytutkimus Etelä-Pohjanmaan yläkouluille.  
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti 
 
 
Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen, puh. 06 2412 3210 tai 044 7699 
210, sähköposti etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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85 § VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET 

Siv.ltk § 84 
25.10.2022  

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: 
§ 436 Hankintarenkaan perunat hankintakaudelle 1.10.2022-30.9.2023 
§ 441 Nuorisovaltuuston ja nuorisotoimen järjestämien syksyn retkien kuljetustarjous-
ten hyväksyminen 
§ 448 Lieden hankinta kotitalousluokkaan 
§ 459 Uuden liikuntasalin välineiden hankinta 
§ 460 Työtuolien hankinta yläkouluun ja lukioon 
§ 467 Karmiva karnevaali -retken kuljetustarjousten hyväksyminen 
 
Kunnanjohtaja: 
§ 12 Kunnantalon tilojen käyttö kansalaisopiston kursseilla 
 
Sivistystoimen toimistonhoitaja: 
§ 13 Päätös työkokemuslisästä 
§ 14 Koulukuljetuspäätös 
§ 15 Päätös vuosisidonnaisesta lisästä 
 
 
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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 86 § ILMOITUSASIAT 

 
Siv.ltk § 85 
25.10.2022 Sivistyslautakunnan tietoon saatetaan seuraavat asiat, joita koskevat asiakirjat 

ovat tutustumista varten nähtävänä kokouksessa 
1. KP:n Konservatorion kannatusyhdistys ry:n vuosikokouksen pöytäkirja 
2. Valtuusto: Jäsenen valitseminen sivistyslautakuntaan eronneen tilalle 
3. Valtuusto: Eron myöntäminen luottamustehtävistä 
4. Kauhavan kaupunki: Pöytäkirjaote kunnallisen perhepäivähoidon kustannuskor-

vaukset 2022 
5. Opetushallitus 19.10.2022 OPH-1435-2022: Muulla kuin koulun opetuskielellä ja 

vieraskielisessä koulussa annettavassa opetuksessa käytettävä opetuskielen hal-
linnan osoittaminen 

 
  

Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee edellä olevat asiat 
tietoonsa saatetuksi. 

 
 Päätös: Merkittiin tietoon saatetuksi 
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 87 § MUUT ASIAT 

Siv.ltk § 86 
25.10.2021 

1. Seuraava kokous on 29.10.2022 klo 17.00 
2. Lasten Itsenäisyyspäiväjuhla 7.12.2022 
3. Liikuntasalin avajaiset 
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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 75-79, 85-87 
 

 Koska päätöksestä voidaan tehdä Kuntalain 89 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 
Pykälät 80-84 
 

 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 80, 81, 82, 83, 84 

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

kirjaamo.lansi@avi.fi 

Pykälät  

 

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  
 
 
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:paivi.lappinen@evijarvi.fi
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. 

 
 
 


