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80 § LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Siv.ltk § 80 
2.11.2021  

Ehdotus: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
Päätös:  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
81 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 

Siv.ltk § 81 
2.11.2021  
 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.  
 
Keskustelun aikana sivistystoimenjohtaja esitti lisäpykälää § 89 pöydältä käsittelyyn. 

 
Päätös: Hyväksyttiin muutettu esityslista yksimielisesti. 

 

82  § PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA 

Siv.ltk § 82 
2.11.2021   

Ehdotus: Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Antti Ahopelto ja Sakari Lehto. 
 
 Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Antti Ahopelto ja Sakari Lehto. 
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83 § SIVISTYSTOIMEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TAVOITTEIDEN 2022-24 HYVÄK-
SYMINEN  

Siv.ltk § 83 
2.11.2021 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. 

Keskustelun aikana sivistystoimenjohtaja muutti ehdotustaan niin, että liite 1:seen lisä-

tään tavoite: Kaikki 9-luokkalaiset saavat päättötodistuksen ja toisen asteen opiskelijat 

ammattitutkinnon tai ylioppilastutkinnon.  

Päätös: Muutettu ehdotus tuli sivistyslautakunnan päätökseksi.  Lautakunta valtuutti si-

vistystoimenjohtajan laatimaan toimenpiteet sekä mittarit lisätylle tavoitteelle. 

Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen, puh. 06 2412 3210 tai 044 7699 210, 
sähköposti etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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84 § SIVISTYSTOIMEN TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2022-24 HY-
VÄKSYMINEN 

Siv.ltk § 84 
2.11.2021 Valmistelija sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen 
  

Talousarvion laadintaohjeen mukaan vuoden 2022 talousarvio laaditaan realistisesti 
mahdollisimman tasapainoiseksi ja valmistelussa huomioidaan talouden tasapainotta-
mistyö ja suunnittelukaudella 2022–2024 kunnan talous on realistisesti tasapainossa. 
Hallintokuntien tulee pysyä vuoden 2021 talousarvion yhteydessä päätetyn vuoden 
2022 taloussuunnitelman kustannusraameissa. Tavoitteena on, että toimintamenojen 
kasvuprosentti talousarviovuonna 2022 (pl. palkat) on 0 %, palkoissa huomioidaan 2 
% nousu. 

 
Sivistystoimen kulut vuoden 2021 taloussuunnitelmassa vuodelle 2022 ovat 
5.411.300 €, tulot 65.000 € ja toimintakate 5.346.300 €.  Sivistystoimen talousarvio-
ehdotuksessa vuodelle 2022 toimintamenot ovat 5.503.180 € tulot 149.620 € ja toi-
mintakate 5.353.560 €. Vuoteen 2021 verrattuna sivistystoimen nettomenot nousevat 
3 %. 
 
Sivistystoimen hallinnossa on otettu huomioon 15 % mahdollisen uuden työntekijän 
palkkaamiseen talous- ja hallintotoimistoon, mikä on jo varautumista tuleviin eläköity-
misistä johtuviin henkilöstömuutoksiin.  
 

 Varhaiskasvatuksen kustannukset on saatu palveluntuottajalta. Perhepäivähoidon 
kulut vähennevät edellisvuodesta, koska perhehoitajien määrä on vähentynyt, vas-
taavasti päiväkodin kulut kasvavat. Päiväkodin kulut sisältävät myös kiinteistön toi-
mintakulut sekä mahdollisesti muualta ostettavat varhaiskasvatuspalvelut ja tuloissa 
on huomioitu muualle myytävien palveluiden tulot. Kuluissa on otettu huomioon myös 
ruokapalvelun osto Sateenkaareen Antinrinteeltä sekä ruuan kuljettaminen.  

 
 Varhaiskasvatuslaki tullee muuttumaan vuoden 2022 aikana. Uudessa laissa sääde-

tään lapsen kehityksen ja oppimisen tuesta sekä tuen rakenteesta ja tuen tarpeen ar-
vioinnista. Lakimuutos tulee vaikuttamaan henkilöstömitoitukseen tietyin osin sekä 
aiheuttaa vasuperusteiden päivitystarpeen.  Muutoksen vaikutus varhaiskasvatuksen 
kustannuksiin ei ole vielä arvioitavissa. Esioppilaiden tarvitsema varhaiskasvatus on 
omalla kustannuspaikalla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 
Esiopetuksen palkkakuluissa on huomioitu syyslukukaudella yksi esiopettaja, mikä 
tarkoittaa, että ensi lukuvuonna Kirkonkylän koulussa on yksi esiopetusryhmä ja Sär-
kikylän koulun esioppilaat ovat yhdysluokassa.  
 
Perusopetuksen opetushenkilöstökulut on laskettu siten, että Kirkonkylän koulussa 
syyslukukaudella opetusta annetaan luokilla 1, 3 ja 6 kahdessa opetusryhmässä, 
muilla luokilla yhdessä (yhdeksän luokanopettajaa). Särkikylän koulussa on kolme 
luokanopettajaa. Yläkoulussa syyslukukaudella on kaikilla luokka-asteilla 28 – 31 op-
pilasta ja opetus annetaan pääsääntöisesti vuosiluokittain kahdessa ryhmässä. Jopo 
luokalle on varattu määräraha. Erityisopettajia on neljä, joista yhdelle kuuluu lukion 
erityisopetusta 1 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. Vuoden 2022 talousarviossa on huomioitu syksyllä 2021 alkaneiden opis-
kelijoiden kulut koko vuodelle sekä arvioitu, että syksyllä 2022 aloittaa 20 uutta opis-
kelijaa. Opiskelijoiden tietokoneet on huomioitu leasingvuokrissa.  
 
Museon palkkakulut on laskettu 0,7 henkilötyövuoden mukaan. Museon rakennusten 
korjaamiseen ei haeta avustusta vuodelle 2022. Väinöntalo eläväksi –kohtaan on va-
rattu mahdollinen omavastuu haettavaa hanketta varten. Hanke toteutuu, sillä edelly-
tyksellä, että siihen saadaan haettu avustus Museovirastolta.  
 
Liikuntatoimessa alla on varattu määräraha Liikkumattomat työikäiset –hankkeen 
omavastuuosuuteen (50%). Tekojääradan ja pururadan huoltorakennuksen kuluja 
seurataan edelleen omalla kustannuspaikoillaan. 

 
Nuorisotoimen alla on varattu rahaa nuorisovaltuustolle sekä omavastuu Aluehallinto-
viraston tukemiin kerhoihin (20 %), Liikkuva opiskelu hankkeeseen (50 %) ja Harras-
tuksia tarjoava Evijärvi toimintaan (20 %). 

 
 Talousarvioehdotuksessa ei ole otettu huomioon 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 2021 

 
meno TA 2022 

muutos % 
2021-22 

hallinto  162.300 168.490 3,8 

varhaiskasvatus 761.000 819.010 7,6 

perusopetus                   3.084.970 3.146.600 2 

lukio 774.110 810.820 4,7 

kirjasto  141.650 145.010 2,4 

museo ja kulttuuri 46.280* 34.420* - 

liikunta  168.600 175.770 4,3 

nuoriso 54.560 70.090** 28,5 

muut 62.000 62.000 0 
*sisältää Väinöntalo eläväksi hankkeen 2000 € (2021 hanke oli 8.010 € sekä rakennusten 
suojaamiseen varatun 7.230 €) 
** sisältää nuorisovaltuuston sekä Avin kerho, Liikkuva opiskelu ja Harrastuksia tarjoava Evi-
järvi -hankkeet 

  
 Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta hyväksyy sivistystoimen talous-

arvioehdotuksen vastuualueittain liitteen mukaisesti ja ehdottaa kunnanhallitukselle ja 
edelleen valtuustolle, että valtuusto hyväksyy sivistystoimen talousarvioehdotuksen 
vuodelle 2022 ja taloussuunnitelman vuosille 2023 – 2024 seuraavasti:  
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Sivistyslauta-
kunta 

TA 2022 TS 2023 TS 2024 

Toimintakulut 5.503.180 5.780.000 5.780.000 

Toimintatuotot 149.620 145.000 145.000 

Toimintakate 5.353.560 5.635.000 5.635.000 

 
Päätös:  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

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

Siv.ltk § 85 
2.11.2021 Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen, rehtori Riitta Mustajärvi 
 

Sivistyslautakunta on hyväksynyt lukion uuden opetussuunnitelman ja tuntijaon. Uusi 
opetussuunnitelma otettiin käyttöön 1.8.2021 lukion aloittaville opiskelijoille. 
 
Liitteessä on uuden opetussuunnitelman mukaiset todistuspohjat (erotodistus ja jak-
sotodistus) sekä opintokirjaotteen pohja. Päättötodistuksen pohja tulee hyväksyttä-
väksi myöhemmin. Opetussuunnitelma ei velvoita jakamaan jaksotodistusta, koska 
opiskelija voi seurata etenemistään myös Wilmassa. 
 
Todistuspohjat liitteenä 3. 
 
Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta hyväksyy lukion erotodistus- ja 
jaksotodistuspohjat ja opintokirjaotteen liitteen mukaisina. 

   
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

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

Siv.ltk § 86 
2.11.2021      Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen 

 
Kaksi Kuuselantiellä asuvaa oppilasta on aloittanut syyslukukauden alussa kulke-
maan linja-autossa. Tähän asti huoltajat ovat kuljettaneet lapsiaan itse. Oppilaat ovat 
2. ja 4. luokalla. Huoltajat ehdottavat, että kouluauto jatkaa Koivistontietä Kuuselan-
tielle ja lapset nousevat kodin kohdalla autoon. Perusteluna on turvallisuus sekä se, 
että Kuuselantien kautta kiertäminen ei pidennä kouluauton reittiä. Huoltajat myös il-
moittavat huolehtivansa lasten kuljetuksen itse jos Kuuselantie talviaikaan on auraa-
matta. 
 
Kuuselantien oppilaat kuuluvat reitille 8 (Saarijärvi – koulukeskus). Aamuisin auto 
poikkeaa kantatieltä Paalasentiellä ja Koivistontiellä, paluukuljetus ei poikkea, vaan 
tulee suoraan kantatietä. Palattaessa oppilaiden ei tarvitse ylittää kantatietä, vaan he 
jäävät pois Paalasentien ja Koivistontien tiehaaroissa. 
 
Liikennemäärä kantatie 63:lla Kuuselan kohdalla on Väyläviraston liikennemääräkar-
tan (2020) mukaan 2114 autoa vuorokaudessa. Tiellä saa kesäaikana ajaa 100 km/h 
ja talviaikana 80 km/h 
 
Evijärven kunnan koulukuljetussäännön mukaan esikoululaisilla ja 1. – 4. luokkien op-
pilailla on oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen, kun koulumatka kotoa kouluun 
ylittää 3 km. Koulumatka voi sisältää myös omatoimista kulkemista isomman tien var-
teen, lähimmälle bussipysäkille tai kouluauton pysähdyspaikalle. Pääsääntöisesti op-
pilaat kävelevät kuljetusreitin varteen. Yhdensuuntaisen omavastuumatkan enim-
mäispituus on 1. – 4. luokkien oppilailla 2 km. 
 
Kuuselantiellä asuvilla ko. oppilailla koulumatkan pituus on 5,17 km. Heillä siis on oi-
keus maksuttomaan koulukuljetukseen. Matka kotoa Koivistontien ja Kivimäentien ris-
teykseen, mistä kouluauto aamuisin kulkee, on noin 600 m, omavastuu 2. luokan ja 4. 
luokan oppilaalla on 2 km. Kuuselantie ei ole vaarallinen tie. 

 
Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta päättää koulukuljetussäännön 
ja oppilaiden tasapuolisen kohtelun perusteella, että Kuuselantiellä asuvien oppilai-
den kouluautoon nousupaikka aamuisin on Koivistontien ja Kivimäentien risteyk-
sessä, iltapäivisin oppilaat voivat jäädä autosta joko Kuuselantien tai Koivistontien 
tiehaarassa. 

  
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

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

Siv.ltk § 87 
2.11.2021      Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen 
 

Huoltaja on hakenut 2. luokalla olevalle lapselleen erillistä kuljetusta tien vaarallisuu-
teen perustuen. Perhe asuu Lassilantiellä ja lapsen lähikouluksi on huoltajan hake-
muksesta päätetty Särkikylän koulu. Asuinpaikan mukaan lapsen lähikoulu olisi Kir-
konkylän koulu.  
 
Evijärven kunnan koulukuljetussäännön mukaan oppilaan käydessä huoltajan aloit-
teesta muuta kuin asuinpaikan mukaista lähikoulua, huoltaja vastaa koulukuljetuk-
sesta. Oppilaalla on tällöinkin mahdollisuus osallistua kunnan järjestämään koulukul-
jetukseen itse maksaen ja edellytyksellä, että koulukuljetusreitti on jo olemassa. 
Muussa tapauksessa huoltaja järjestää kuljetuksen itse. 
 
Ko. oppilas käyttää kunnan järjestämää kuljetusta. Hän nousee ja poistuu kouluau-
tosta Lassilantien päässä olevalla pysäkillä kantatie 63:lla. Pysäkin kohdalla on 
huono näkyvyys mutkasta ja mäestä johtuen, kesänopeus tiellä on 100 km/h ja talvi-
nopeus 80 km/h.  Liikennemäärä kantatie 63:lla Lassilantien kohdalla on Väyläviras-
ton liikennemääräkartan (2020) mukaan 2377 autoa vuorokaudessa. Kohdan vaaralli-
suus on tien ylityksessä iltapäivällä. Koulukuljetussäännön mukaan pelkkää vaaral-
liseksi määritellyn tien ylitystä ei katsota liian vaaralliseksi, koulukuljetuksesta ja oppi-
laan hakupaikasta päätetään tapauskohtaisesti ottaen huomioon oppilaan ikä ja/tai 
muut olosuhteet.  
 
Lassilantiellä asuva oppilas voi mahdollisesti kulkea itse maksaen olemassa olevassa 
erilisessä kuljetuksessa, joka on voimassa kuluvan lukuvuoden. Toinen vaihtoehto 
on, että huoltaja tulee itse pysäkille vastaan lastaan. 

 
Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta päättää koulukuljetussäännön 
ja oppilaiden tasapuolisen kohtelun perusteella, että Lassilantiellä asuvalle oppilaalle 
ei myönnetä erillistä kuljetusta. Hän voi itse maksaen kulkea olemassa olevassa erili-
sessä kuljetuksessa, joka on voimassa kuluvan lukuvuoden loppuun.  

  
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen, puh. 06 2412 3210, sähköposti etu-
nimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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88 § KOHDEAVUSTUKSEN KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUUTOS 

Siv.ltk § 88 
2.11.2021     Valmistelija sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen 
 

Evijärven Urheilijoiden yleisurheilujaosto on pyytänyt myönnetyn kohdeavustuksen 
käyttötarkoituksen muutosta. Sivistyslautakunta myönsi jaostolle 6.4.2021 § 29 koh-
deavustuksen käytettäväksi alueellisen 5 – 100 vuotiaiden maastojuoksukisan järjes-
tämiseen.  
 
Koronatilanteesta johtuen jaosto ei ole voinut järjestää tapahtumaa ja pyytää lupaa 
käyttää myönnetty kohdeavustus evijärveläisten yleisurheilijoiden lisenssikustannus-
ten kattamiseen. 
 
Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta päättää, että se hyväksyy Evi-
järven Urheilijat ry:n yleisurheilujaostolle 6.4.2021 § 29 myönnetyn kohdeavustuksen 
käyttötarkoituksen muuttamisen hakemuksen mukaisesti. 

 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen, puh. 06 2412 3210, sähköposti etu-
nimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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89 § VELJEKSET LAHTI KY:N ESITYS EVIJÄRVEN JA LAPPAJÄRVEN SIVISTYS-
LAUTAKUNNILLE 

Siv.ltk § 89 
2.11.2021 Valmistelija sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen 
 

Veljekset Lahti Ky on toimittanut Evijärven ja Lappajärven kunnille ehdotuksen kos-
kien yhtiön markkinaehtoisesti lipputuloilla liikennöimää linja-autovuoroa Kortesjärvi-
Evijärvi-Lappajärvi. Vuoro on käynyt kannattamattomaksi matkustajakadon myötä. 
 
Syynä matkustajakatoon on opiskelijoiden väheneminen sekä ajokortin saaminen 17-
vuotiaana, jonka jälkeen opiskelijat kulkevat omilla autoilla. 
  
Linjavuorossa kulkee Evijärveltä neljä Jamin ensimmäisen vuoden opiskelijaa ja yksi 
Lappajärven lukioon menevä opiskelija sekä iltapäivisin näiden lisäksi kuusi lukio-
laista Evijärveltä Kortesjärvelle ja kolme perusopetuksen oppilasta Haapajärvenky-
lään yhtenä - kolmena päivänä viikossa. Jamin opiskelijat sekä lukiolaiset kulkevat 
vuorossa satunnaisesti.  
 
Lappajärveltä linjavuorossa kulkee kuusi perusopetuksen oppilasta aamulla ja iltapäi-
vällä ja Kortesjärveltä satunnaisesti kaksi Jamin opiskelijaa. Lisäksi linjassa kulkee 
sisäisesti Kortesjärven koulujen oppilaita. 
 
Linjavuoron lipputulot olivat elokuussa 49,6 €/ajopäivä ja syyskuussa 46,9 €/ajopäivä, 
alv 0 %. 
 
Jouni Lahti Veljekset Lahti Ky:stä esittää, että Evijärven ja Lappajärven kunnat tukisi-
vat liikennettä yhteensä 60 eurolla/ajopäivä kuluvan lukuvuoden alusta lukuvuoden 
loppuun saakka. Seuraavana lukuvuonna linjavuoro tullee Elyn yleiseen kilpailutuk-
seen. 

 
Lappajärven ja Evijärven sivistystoimenjohtajat ovat keskustelleet asiasta ja toden-
neet, että linjavuorossa kulkee myös kauhavalaisia asiakkaita. Näin ollen olisi oikeu-
denmukaista, että myös Kauhavan kaupunki osallistuu kustannukseen ja anottu tuki 
jaetaan kolmen kunnan kesken. 

 
Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta päättää, että Veljekset Lahti 
Ky:n linjavuoroa Kortesjärvi-Evijärvi-Lappajärvi tuetaan 20 €/koulupäivä 1.11.2021 
alkaen lukuvuoden loppuun.  

  
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

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

Siv.ltk § 90 
2.11.2021  

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: 
§ 322 Päätös työkokemuslisästä 
§ 332 Päätös työkokemuslisästä 
§ 336 Päätös vuosisidonnaisesta lisästä  
§ 338 Kannettavan tietokoneen hankinta Kirkonkylän koulun hallintoon (Vs. sivistys- 
    toimenjohtaja) 
§ 340 Lomautus 
§ 382 Irtisanoutuminen koulunkäynninohjaajan toimesta 
§ 416 Oppilaan koulukuljetuksen järjestäminen ajalla 1.-26.11.2021 
 
 
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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91 § ILMOITUSASIAT 

 
Siv.ltk § 91  
2.11.2021 Sivistyslautakunnan tietoon saatetaan seuraavat asiat, joita koskevat asiakirjat 

ovat tutustumista varten nähtävänä kokouksessa 
 
1. Etsivän nuorisotyön raportti syyskuu 2021 
2. Lasten kulttuurikeskus Louhimo: Oppilailta saatu palaute 3. ja 4. luokkien oppilai-

den MaaMa –hankkeen työpajapäivästä 
3. Järviseudun koulutuskuntayhtymä: Yhtymähallituksen pöytäkirja 10/2021 

28.10.2021 liitteineen 
 

 
  

Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee edellä olevat asiat 
tietoonsa saatetuksi. 

 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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92 § MUUT ASIAT 

Siv.ltk § 92  
2.11.2021 

1. Seuraava kokous on 7.12.2021 klo 17.00 
2. Camera obscura  
3. Alapään Ns:n tilojen käyttö 
4. Sivistystoimen vastuualueiden ja näiden vastuuhenkilöiden esittely 
5. Perheneuvolapalvelu  
6. Kysely kouluruokailusta 
 
 

 


