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Mikko Huhtala 
pöytäkirjanpitäjä  

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. 
Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimil-
lamme. 
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PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY 
YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ 

Evijärven kunnan verkkosivuille 
 
Evijärvi,      . pnä                      kuuta  2020 
 
Marjaana Hinkka, toimistonhoitaja 
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 80 § LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Siv.ltk § 80 
29.9.2020 Kokouskutsu on lähetetty postitse sekä sähköpostilla 24.9.2020.  
 

Ehdotus: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
 

81 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 

Siv.ltk § 81  
29.9.2020 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.  

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
 

82 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA 

Siv.ltk § 82 
29.9.2020  

Ehdotus: Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Anne Joensuu ja Juha Niemissalo. 
 
 Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anne Joensuu ja Juha Niemissalo. 
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83 § TALOUSARVION PERUSTEIDEN HYVÄKSYMINEN 

Siv.ltk § 83 
29.9.2020 Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen 

 
Kunnanhallitus on antanut talousarvion 2021 ja taloussuunnitelman 2021-23 laadinta-
ohjeet. Talousarvio ja –suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastra-
tegiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Strategisiksi painopis-
tealueiksi on määritelty: 
• Talous: Vakaa ja tasapainoinen kuntatalous 

• Palvelut: Ennakoivat, uudistuvat ja laadukkaat palvelut kustannustehokkaasti 

• Elinkeinot ja elinvoima: Kilpailukykyinen ja vetovoimainen toimintaympäristö 

• Asuminen ja hyvinvointi: Turvallinen ja viihtyisä asuinympäristö sekä hyvinvoin-

nin ja terveyden edistäminen 

 
Muita talousarvion sisältöön vaikuttavia asiakirjoja ovat mm. hyvinvointikertomus, 
henkilöstösuunnitelma, hallintosääntö (sis. riskienhallinta ja sisäinen valvonta) sekä 
muut talouteen ja toimintaan liittyvät erillisohjeet. Talousarvio ja taloussuunnitelma 
tulee valmistella näiden linjausten ja asiakirjojen mukaisesti. 
 
Vuoden 2021 talousarvioehdotus laaditaan niin, että käyttötalouden tulot ja menot 

sekä investoinnit sopeutetaan kunnan talousarviokehyksen mukaiselle tasolle. Ta-

lousarvio vuodelle 2021 ja taloussuunnitelma vuosille 2022 ja 2023 tulee kokonaisuu-

tena valmistella realistisesti tiukkaa talous- ja henkilöstöpolitiikkaa noudattaen. 

Laadintatavoitteet: 
- Tavoitteena on, että Evijärven kunnan talous tasapainottuu suunnittelukauden 
loppuun mennessä ja viimeistään vuonna 2023 saavutetaan ylijäämäinen tulos. 
- Vuoden 2021 talousarvion valmistelussa huomioidaan talouden tasapainottamistyö 
(käyttötalous + investoinnit) ja talousarvio 2021 valmistellaan realistisesti mahdolli-
simman tasapainoiseksi. 
- Toimintamenojen kasvutavoite vuonna 2021 pois lukien henkilöstömenot on 0 %. 
Toimintamenoihin arvioidaan henkilöstömenojen kasvuksi 2 % sekä huomioidaan elä-
kemaksut. 

 

Talousarvion perusteluissa otetaan huomioon palvelutarpeen ja toimintaympäristön 

muutokset sekä kehittämistarpeet. Mahdolliset muutokset palvelutarpeessa suunnit-

telukaudella sekä toimintaympäristön muutokset ja kehittämistarpeet on kuvattu liit-

teessä.  

 
Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta hyväksyy talousarvionsa suun-
nittelun perusteet toimialoittain liitteen mukaisina. Liite 1 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen, puh. 06 2412 3210 tai 044 7699 
210, sähköposti etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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84 § OIKAISUVAATIMUS 

Siv.ltk §  
29.9.2020 Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen 
 

Pahkakankaan Liikenne Oy on jättänyt 16.9.2020 päivätyn oikaisuvaatimuksen sivis-
tyslautakunnan päätöksestä 8.9.2020 § 74, kohta 2, jossa sivistyslautakunta on hy-
väksynyt Mantelan Liikenne Oy:n tarjouksen reitille Tuhkasaari (Pirttisen risteys) – 
Rintala (ns) - Pahkakankaan risteys – Kortesjärven koulukeskus klo 7.35. Oikaisua 
pyydetään vedoten hankintalain 96 §:ään, koska tarjouskilpailussa on huomattava 
hintaero. 
 
Pahkakankaan Liikenne Oy vaatii sivistyslautakuntaa hylkäämään Mantelan Liikenne 
Oy:n tarjouksen ja hyväksymään Pahkakankaan Liikenne Oy:n tarjouksen.  
Perusteluna oikaisuvaatimukselle on, että Mantelan Liikenne Oy:n tarjous on reitin 
pituuteen, kuljetukseen varattavaan aikaan sekä kaikkiin syntyviin kustannuksiin näh-
den huomattavan alihintainen, eikä riitä kattamaan kuluja. Oikaisuvaatimuksen mu-
kaan Mantelan Liikenne Oy:n tarjouksen hyväksyminen vääristää kilpailua.  
 
Sivistyslautakunta pyysi tarjouksia reitille Tuhkasaari (Pirttisen risteys) – Rintala (ns) - 
Pahkakankaan risteys – Kortesjärven koulukeskus klo 7.35. Tarjouksia saatiin kaksi, 
Pahkakankaan Liikenne Oy:n tarjous 135 €/pvä ja Mantelan Liikenne Oy:n tarjous 
38,40 €/pvä (alv 0 % molemmissa). Mantelan Liikenne Oy on ilmoittanut laskeneensa 
hinnan reitille kolmen opiskelijan mukaan taksimatkana. 
 
Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta päättää hylätä oikaisuvaati-
muksen ja toteaa, että oikaisuvaatimus ei aiheuta toimenpiteitä päätöksen 8.9.2020 § 
74, kohta 2 muuttamiseen. 
 
Perusteluna oikaisuvaatimuksen hylkäämiseen sivistyslautakunta toteaa, että Mante-
lan Liikenne Oy:n käyttämä hinnoittelutapa tarjoukselle on sivistyslautakunnan näke-
myksen mukaan hyväksyttävä. Mantelan Liikenne Oy on ilmoittanut laskeneensa hin-
nan reitille kolmen opiskelijan mukaan taksimatkana. 
  
Lisäksi päätös on syntynyt laillisessa järjestyksessä, sivistyslautakunta ei ole käyttä-
nyt harkintavaltaansa väärin tai ylittänyt toimivaltaansa päätöstä tehdessään. 
 
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 § URHEILIJAIN STIPENDISÄÄNNÖN UUDISTAMINEN 

Siv.ltk § 85 
29.9.2020 Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen 
 

Vapaa-aikalautakunta on hyväksynyt vuonna 1995 Urheilijain stipendisäännön, sään-
töä on päivitetty stipendien suuruuden osalta myöhemmin. Sääntö on vanha eikä 
vastaa nykyistä tilannetta. Stipendisääntö on syytä päivittää. 
 
Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta päättää 
 
1. päivittää urheilijain stipendisäännön,  
2. perustaa työryhmän päivittämään stipendisääntöä, 
3. nimetä työryhmään liikunnanohjaaja-urheilualueidenhoitajan ja sivistyslautakun-

nan edustajiksi (2 henkilö), 
4. nimetä liikunnanohjaaja-urheilualueidenhoitajan työryhmän kokoonkutsujaksi, 
5. pyytää Evijärven Urheilijat ry:tä, Evijärven Kuntoilukeskus ry:tä, Evijärven Urheilu-

autoilijat ry:tä ja Kartanon Kelkkailijat ry:tä kutakin nimeämään yhden edustajan 
työryhmään. 

 
Keskustelun kuluessa Anssi Saari ehdotti toiseksi lautakunnan edustajaksi Juha Nie-
missaloa. Anne Joensuu ehdotti Anssi Saarta. 

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Sivistyslautakunnan edustajiksi työryhmään valit-
tiin Juha Niemissalo ja Anssi Saari. 
 
 
Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen, puh. 06 2412 3210 tai 044 7699 
210, sähköposti etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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86 § TUTKIMUSLUPAHAKEMUS, LASTEN JA NUORTEN LIIKUNTAKÄYTTÄYTYMI-
NEN SUOMESSA –LIITU-TUTKIMUS 

Siv.ltk § 86  
29.9.2020 Valmistelija sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen 
 

Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellinen tiedekunta ja Terveyden edistämisen tutki-
muskeskus tekevät yhteistyössä UKK-Instituutin (mittaukset), Kilpa- ja huippu-urhei-
lun tutkimuskeskuksen, Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiön, Turun yli-
opiston, Nuorisotutkimusseuran, Folkhälsanin ja valtion liikuntaneuvoston kanssa tut-
kimusta lasten ja nuorten liikuntakäyttäytymisestä Suomessa. Evijärven lukio on kut-
suttu tutkimukseen mukaan. 
 
Tutkimuksessa kerätään tietoa perusopetusikäisten ja toisen asteen opiskelijoiden 
liikkumisesta, liikuntakäyttäytymisestä, paikallaanolosta ja unesta. Tutkimus toteute-
taan kahden vuoden välein, vuonna 2020 kohderyhmänä on toisen asteen opiskelijat 
ja 2022 perusopetusikäiset. 
 
Aineisto kerätään internetpohjaisella kyselylomakkeella syksyn 2020 aikana, lisäksi 
osassa oppilaitoksista toteutetaan liikunta-aktiivisuuden, paikallaanolon ja unen ob-
jektiiviset mittaukset. Myös opiskelijoilta pyydetään suostumus kyselyyn osallistumi-
sesta.  
 
Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta päättää, että Evijärven lukio 
osallistuu Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa (LIITU) –tutkimukseen 
vuonna 2020, opiskelijat antavat omalta osaltaan suostumuksensa henkilökohtaisesti. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

 
Lisätietoja sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen, puh. 06 2412 3210 tai 044 7699 210, 
sähköposti etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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87 § TALOUSARVION TOTEUTUMARAPORTTI 1.1.2020–31.8.2020 

Siv.ltk § 87 
29.9.2020  
 Sivistyslautakunnalle annetaan tiedoksi sivistystoimen talousarvion toteutuma-  

vertailuraportti vastuualueittain ajanjaksolta 1.1.2020–31.8.2020, liite 2.  
  

Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Lautakunta merkitsee talousarvion toteutumara-
portin tietoonsa saatetuksi.  
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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88 § VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET 

Siv.ltk § 88 
29.9.2020 

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 
§ 319 Syksyn 2020 ylioppilaskirjoituksiin liittyvien tehtävien hoitaminen 
 
Toimistonhoitaja  
§ 6 Työkokemuslisän myöntäminen 
§ 7 Työkokemuslisän myöntäminen 
§ 8 Oppilaan koulukuljetuksen järjestäminen ajalla 23–30.9.2020 
 
Kirjastonjohtaja 
 
 
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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89 § ILMOITUSASIAT 

Siv.ltk § 89 
29.9.2020 Sivistyslautakunnan tietoon saatetaan seuraavat asiat, joita koskevat asiakirjat 

ovat tutustumista varten nähtävänä kokouksessa 
1. Osaaja: Eteläpohjalainen opetussuunnitelma, Vuosikello 2020–2021 
2. Eteläpohjanmaan sairaanhoitopiiri, tiedote 8.9.2020: Päivähoidossa tai perusope-

tuksessa olevien lasten Covid19–näytteet 
3. Kuulumisia Evijärven lukiolta 
4. Opetushallitus, päätös 15.9.2020, 262/2020/2020: Valtion erityisavustus lukiokou-

lutukseen koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasaamiseksi 
5. Osaaja, tiedote 2/2020–2021: Eteläpohjalainen opetussuunnitelma 
6. Särkikylän koulu: Pelastussuunnitelman päivitys 
7. Aluehallintovirasto 22.9.2020 LSSAVI/12555/2020: Tartuntatautilain 58 §:n mukai-

nen päätös Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston alueelle, 
8. Alajärven kaupunki: Muistio Etelä-Pohjanmaan sivistysjohdon kokouksesta 

22.8.2020, 
9. Aluehallintovirasto, Opetus- ja kulttuuritoimi 23.9.2020: Ilmoitus ohjaustilaisuu-

desta 
 
Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee edellä olevat asiat 
tietoonsa saatetuksi. 

 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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90 § MUUT ASIAT 

Siv.ltk § 90 
29.9.2020 
 1. Tarjous varaushallintaohjelmasta 
 2. Perhepäivähoitajien pyyntö työnantajalle 
 3. Seuraava kokous 27.10 klo 17.30 
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MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska pää-

tös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 
 
Pykälät 80 – 82, 85, ja 87 - 90 
 

 Koska päätöksestä voidaan tehdä Kuntalain 134 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 
Pykälät 83, 86 
 

 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 83 ja 86 

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 
 
Pykälät  
 
 
Tiedoksianto pvm.   .  .2020 (julkaistu kunnan verkkosivulla   .  .2020). 
Tiedoksisaanti pvm.   .    .2020 
 
 
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 

Vaasan hallinto-oikeus, Korsholmanpuistikko 43, PL 204, 65101 VAASA 
Faksi: 010 364 2760, Sähköposti: vaasa.hao@oikeus. 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 
 
 
Kunnallisvalitus, pykälät    84                                                               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. 

 


