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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 
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15 § LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Siv.ltk § 15 
25.2.2020 Kokouskutsu on lähetetty postitse sekä sähköpostilla torstaina 20.2.2020.  

Kokouksessa on läsnä 7 jäsentä tai varajäsentä.  
 

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

 
 

16 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 

Siv.ltk § 16 
25.2.2020 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. 

 
 

17 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA 

Siv.ltk § 17 
25.2.2020  

Ehdotus: Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Terhi Kultalahti ja Juha Niemissalo. 
 
 Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Terhi Kultalahti ja Juha Niemissalo. 
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18 § EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTARAPORTTI 2019 JA TOIMINTASUUNNI-
TELMA 2020 

Siv.ltk § 18 
25.2.2020 Valmistelija liikunnanohjaaja Mika Koskela 
 

Ehkäisevä päihdetyö on lakisääteistä toimintaa, jolla ehkäistään ja vähennetään alko-
holin, tupakka- ja nikotiinituotteiden ja huumeiden käyttöä ja ongelmallista rahapelaa-
mista sekä niistä aiheutuvia terveydellisiä, sosiaalisia ja yhteiskunnallisia haittoja 
(Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä 523/2015, terveydenhuoltolaki 
1326/2010, 11 ja 12§).  

  
Kunnan peruspalvelut muodostavat ehkäisevän päihdetyön perustan ja suuri osa 
työstä tapahtuu peruspalveluissa. Kunnan tehtävänä on huolehtia, että ehkäisevä 
päihdetyö on pitkäjänteistä, koordinoitua ja kaikkiin kuntalaisiin kohdistuvaa. Ajanmu-
kaisella tiedolla, osaamisella ja menetelmillä kunnan ehkäisevä päihdetyö on vaikut-
tava ja kustannustehokas keino vähentää kuntalaisten kärsimystä ja turvattomuutta. 
Osaamisen kehittämiseen ja ylläpitoon sijoitetut voimavarat ovat kunnalle kannattava 
sijoitus. Kansalaisjärjestöt, kuntalaiset ja elinkeinoelämä ovat välttämättömiä perus-
palveluiden yhteistyökumppaneita.  

  
Ehkäisevä päihdetyö kuuluu Evijärven kunnan hallintosäännön mukaan sivistystoi-
men toimialaan. Ehkäisevän päihdetyön koordinoivaksi ja sidosryhmätoiminnasta 
vastaavaksi vastuuhenkilöksi on nimetty vapaa-aika ja liikunnanohjaaja. Ehkäisevän 
päihdetyön koordinointi ja toteutus tapahtuu kuntayhteistoiminnassa moniammatilli-
sessa työryhmässä Lappajärvi, Evijärvi ja Kauhava.  

 
Ehkäisevä päihdetyö vuosi 2019: 

 
Ehkäisevä päihdetyön alueellinen työryhmä järjesti kokouksia 5 kertaa. Kuntien viran-
haltijoiden yhteisiä työn kehittämisen välityöskentelypalavereita toteutettiin 4 kokoon-
tumista. 

 
Kuntien viranhaltijat järjestivät Ehyt ry:n hallinnoimia kampanjoita paikkakunnallaan 
seuraavasti: Tipaton tammikuu, Nuorisotyön viikko, Ehkäisevän päihdetyön viikko ja 
sen yhteydessä julkaistu päihteidenkäyttöä käsittelevän kyselytutkimuksen tulokset 
sekä Anna lapselle päihteetön joulu. 

 
Ehkäisevää päihdetyötä käsitteleviä lehtitiedotteita julkaistiin seuraavasti: EPT-viikon 
yhteydessä avattu kyselytutkimus, Anna lapselle päihteetön joulun yhteydessä Alkon 
kampanjoima Lydia-mobiilipeli sekä osaajakoulutus -lehtijuttu teemana alkoholi ja pe-
laaminen. 

 
Alueen asiantuntijoiden osaamisen vahvistamisen tueksi yhteistyöverkostossa järjes-
tettiin koulutuksia seuraavasti: Marko Jantunen kokemusasiantuntija luento, Osaaja-
koulutus touko KASVI -koulutus, SOME -vanhempainilta (pelkästään Evijärvi) sekä 
Ehkäisevän päihdetyön toimintakäsikirjan tuottaminen EPT-työn toteuttamisen tueksi. 

 
Vuosi 2020: 
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Ehkäisevän päihdetyön yhteistoimintaryhmä valmistelee toimintasuunnitelman seu-
raavassa kokouksessaan helmikuussa. Toimintasuunnitelma tehdään toimintakäsikir-
jan vuosikellon mukaan. Vuoden 2020 puheenjohtajuus kuntana toimii Kauhavan 
kaupunki.  Todennäköisesti Järvipohjanmaan kunnat liittyvät moniammatilliseen ver-
kostoon vuoden 2020 aikana. 
 
Vapaa-aika ja liikunnanohjaaja esittelee lautakunnan jäsenille kokouksessa vuoden 
2020 toimintasuunnitelman. 
 
Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee ehkäisevän päihde-
työn raportin 2019 ja toimintasuunnitelman 2020 tiedokseen. 
 
Päätös: Sivistyslautakunta merkitsi ehkäisevän päihdetyön raportin 2019 ja toiminta-
suunnitelman 2020 tiedokseen. 

 
  

Lisätietoja: vapaa-aika ja liikunnanohjaaja Mika Koskela, 044 977 4703, sähköposti 
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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19 § ESIOPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN JA LÄHIKOULUN OSOITTAMINEN ESIKOU-
LUUN HAKENEILLE LUKUVUONNA 2020-21  

Siv.ltk § 19 
25.2.2020 Valmistelija sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen 
 
 Lukuvuonna 2020–21 ovat esikouluikäisiä vuonna 2014 syntyneet lapset. Väestöre-

kisterin mukaan kunnassa on vuonna 2014 syntyneitä lapsia 12, joista 6 poikaa ja 6 
tyttöä. Hakemukset esiopetukseen on pyydetty toimittamaan 19.2. mennessä.  

 
 Esiopetukseen haki yhteensä 12 lasta, joista 11 Kirkonkylän kouluun ja 1 Särkikylän 

kouluun. Kirkonkylän kouluun hakeneista kolmen lähikoulu osoitteen mukaan on Sär-
kikylän koulu (Lahdenkylä). 

  
 Esikoululaisen aamu- ja/tai iltapäivähoitopaikkaa haettiin Kirkonkylän kouluun hake-

neista kuudelle esikoululaiselle. 
 

Hallintosäännön 24 §:n 4 kohdan mukaan Oppilaan lähikoulun nimeää sivistyslauta-
kunta.  Sivistyslautakunta on päättänyt 7.5.2019 § 38, että Lahdenkylän koulun oppi-
laiden lähikoulu on Särkikylän koulu siihen saakka kunnes siirrytään yhteen kouluun, 
viimeistään lukuvuoden 2024-25 päättyessä. 
 

 Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta päättää, että: 
 

1. Esikoulua järjestetään Kirkonkylän ja Särkikylän kouluilla, koulun päättämällä ta-
valla ja koulun saaman tuntiresurssin puitteissa. 

2. Esikouluun hakeneille osoitetaan lähikoulu liitteen mukaisesti. Liite 1 (liite anne-
taan vasta kokouksessa). 

3. Esikoululaisten hoito järjestetään kunnan omana toimintana Kirkonkylän kou-
lussa. 

            
Päätös: Hyväksyttiin yksimieleisesti. 

 
Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen, puh. (06) 2412 3210, sähköposti: 
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
 
Terhi Kultalahti, Marja-Leena Kultalahti, Anssi Saari ja Anne Kniivilä poistuivat esteel-
lisenä asian käsittelyn ajaksi. 
 
 
 

 
  

mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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20 § SELVITYS ALUEHALLINTOVIRASTOLLE VARHAISKASVATUKSEN JÄRJESTÄ-
MISESTÄ 

Siv.ltk § 20 
25.2.2020 Valmistelija sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen 
 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on saanut kolme ilmoitusta, joissa ollaan 
tyytymättömiä Evijärven kunnan varhaiskasvatuksen järjestämiseen päiväkoti Tuulen-
tuvan sisäilmaongelmista johtuen. Aluehallintovirasto on pyytänyt sivistyslautakun-
nalta tiedon, miten päiväkoti Tuulentuvan mahdollisen sisäilmaongelman korjaaminen 
on suunniteltu ja miten asiasta on tiedotettu perheille. Selvityspyyntö on lähetetty 
7.11.2019 ja pyydetty vastaamaan 15.12.2019 mennessä. Aluehallintovirasto ilmoit-
taa, ettei ole saanut Evijärven kunnan sivistyslautakunnan vastausta ja pyytää toimit-
tamaan sen 28.2.2020 mennessä. 
 
Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta päättää antaa Länsi- ja Sisä-
Suomen aluehallintovirastolle liitteenä (liite 2) olevan selvityksen päiväkoti Tuulentu-
van mahdollisen sisäilmaongelman korjaamisesta ja asiasta perheille tiedottamisesta. 
 
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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21 § PERUSOPETUKSEN JA LUKION YHTEISEN MATEMATIIKAN, FYSIIKAN JA KE-
MIAN LEHTORIN VIRAN MUUTTAMINEN LUKION JA PERUSKOULUN YHTEISEKSI 
MATEMAATTISTEN AINEIDEN OPETTAJAN VIRAKSI 

Siv.ltk § 21 
25.2.2020 Valmistelija sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen 
 

Evijärven kunnassa on tällä hetkellä kolme matemaattisten aineiden opettajan virkaa, 
joista kaksi on peruskoulun ja lukion yhteisiä ja yksi lukion ja peruskoulun yhteinen 
virka.  
 
Lukion opetussuunnitelmassa on enemmän matemaattisten aineiden tunteja kuin 
keskikoulun. Lisäksi Evijärvellä matemaattisten aineiden tuntimäärät lukiossa ovat 
tavallista suuremmat kemian yliopistollisten perusopintojen vuoksi. Näin ollen jo 
usean vuoden ajan toinen keskikoulun ja lukion yhteisestä viranhaltijasta on opetta-
nut lähes kaikki tuntinsa lukiossa. Tänä lukuvuonna viranhaltijalla on yksi keskikoulun 
tunti, edellisenä lukuvuonna ei yhtään. 
 
Lukiolain 57 §:n 2 mom. mukaan koulutuksen järjestäjällä tulee olla riittävä määrä 
opettajan virkoja tai työsopimussuhteisia opettajia. Yhteisistä opettajista annetun lain 
3 §:n mukaan yhteisen opettajan virka tai toimi perustetaan sen oppilaitosmuodon vi-
raksi tai toimeksi, josta osoitetaan eniten tunteja opetusvelvollisuuden täyttämiseksi.  
 
Virkoja täytettäessä virkaan päteviä ovat hakijat, jotka ovat kelpoisia opettamaan 
kaikkia virkaan kuuluvia aineita. Näin ollen matematiikan, fysiikan ja kemian lehtorin 
virka tulisi muuttaa matemaattisten aineiden lehtorin viraksi ja mahdollisesti virkaa 
joskus auki julistettaessa ilmoittaa tarvittavat opetettavat aineet. 
 
Hallintosäännön 39 §:n mukaan virkanimikemuutoksista päättää kunnanhallitus. 
 
Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta ehdottaa kunnanhallitukselle, 
että se muuttaa keskikoulun ja lukion yhteisen matematiikan, fysiikan ja kemian lehto-
rin viran (127) lukion ja keskikoulun yhteiseksi matemaattisten aineiden lehtorin vi-
raksi 1.8.2020 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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 22 § VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET 

Siv.ltk § 22 
25.2.2019 

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: 
§ 43 Luokanopettajan sijaisen ottaminen Kirkonkylän kouluun 
§ 48 Kirkonkylän koulun alkuopetuksen laajennusosan luokkien Av-välineiden han-
kinta 
§ 49 Luokanopettajan sijaisen ottaminen Kirkonkylän kouluun 
§ 66 Kotitalousluokan pyykinpesukoneen hankinta 
  
 
Toimistonhoitaja: 
V. 2019 
§ 11 Opettajan vuosisidonnainen lisä 
V. 2020 
§ 1 Opettajan vuosisidonnainen lisä 
§ 2 Opettajan vuosisidonnainen lisä 
 
 
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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 23§ ILMOITUSASIAT 

 
Siv.ltk § 23 
25.2.2020 Sivistyslautakunnan tietoon saatetaan seuraavat asiat, joita koskevat asiakirjat 

ovat tutustumista varten nähtävänä kokouksessa 
 
1. Seinäjoen museot 6.2.2020: Seinäjoen museot aloittanut alueellisena vastuumu-

seona 
2. Opetushallitus 10.2.2020: Muutosmääräys/Perusopetuksen opetussuunnitelman 

2014 muutokset ja täydennykset lukuun 6 Oppimisen arviointi 
3. Etsivän nuorisotyön raportti 1.1.2019–31.12.2019 
4. Etsivän nuorisotyön joulukuun 2019 ja tammikuun 2020 raportti 
5. Maatalousmuseo Sarka: Sarka - Suomen maatalousmuseo etsii kesäkohdetta 
6. Sedu: Tiedoksi VeTek –ja RoboCont –ESR, hankeyhteistyö ja kuntaosuudet 
7. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus: Päätös tuen myöntämisestä Väinöntalo eläväksi 

hankkeelle (35 480 €). 
                      
 

Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee edellä olevat asiat 
tietoonsa saatetuksi. 

 
 Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
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24 § MUUT ASIAT 

Siv.ltk § 24 
25.2.2020 
 1. Matti ja Raili Kirsilän perinnesäätiön ehdotus  
 2. Koulukuljetusten seurantakokous ja kuljetusten kilpailutus 

3. Lahdenkylän koulun irtaimiston myynti kyläyhdistyksen ja nuorisoseuran huutokau- 
    passa myynnin provisiopalkkiolla 
4. Seuraava kokous 
5. Työnohjaus 
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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 15-1, 21-24 
 

 Koska päätöksestä voidaan tehdä Kuntalain 89 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 
Pykälät 19, 20 
 

 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 20 

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

kirjaamo.lansi@avi.fi 

Pykälät 19 

 

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.   .  .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 
 
 
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. 

 
 


