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44 § LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Siv.ltk § 44 
25.5.2021  

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

 
 

45 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 

Siv.ltk § 45 
25.5.2021 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.  

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
 

46 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA 

Siv.ltk § 46 
25.5.2021  

Ehdotus: Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Terhi Kultalahti ja Juha Niemissalo. 
 
 Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Terhi Kultalahti ja Juha Niemissalo. 
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47 § MUUTOS ETELÄPOHJALAISEEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITEL-
MAAN, BIOLOGIA VUOSILUOKAT 7–9  

Siv.ltk § 47 
25.5.2021 Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen 
  

Etelä-Pohjanmaalla on yhteinen maakunnallinen esi- ja perusopetuksen opetussuun-
nitelma, joka perustuu valtakunnallisiin opetussuunnitelman perusteisiin. Tarkemmat 
kuntakohtaiset linjaukset löytyvät kunkin kunnan tai kaupungin perusopetuksen ope-
tussuunnitelmasta Opetussuunnitelmaan liittyvät keskeiset muutokset tuodaan kunkin 
kunnan omaan opetusalan asioista vastaavaan lautakuntaan, vaikka opetussuunni-
telma onkin maakunnallinen. 

Vuosiluokkien 7-9 biologian sisältöihin oli tarvetta tehdä muutoksia opetettavien aihe-
kokonaisuuksien järjestykseen, jotta ne olisivat pedagogisesti toimivampia luokilla 7 
ja 8. Muutokset on valmistellut biologian aineenopettajista koostunut maakunnallinen 
työryhmä. Luonnos lähetettiin lausuntokierrokselle opetushenkilöstölle ennen sen hy-
väksymistä Osaajan ohjausryhmässä 12.4.2021.  

Vuosiluokalle 7 palautetaan eliökunnan rakenne ja evoluutio. Aiheita on luontevaa 
käsitellä vesiekosysteemin yhteydessä.  

Metsäekosysteemiä painottavat sisällöt puolestaan siirretään vuosiluokalle 8. Metsiä 
on kaikkialla, mikä helpottaa myös eliökokoelman tekemistä.  

Muutokset tulevat voimaan 7. luokalla 1.8.2021 ja 8. luokalla 1.8.2022.  

Evijärven kunnan hallintosäännön § 24 mukaan sivistyslautakunta päättää perusope-
tuksen ja lukion opetussuunnitelmista. 

Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta hyväksyy osaltaan eteläpohja-
laisen perusopetuksen opetussuunnitelman muutokset biologiassa vuosiluokilla 7–9 
liitteen 1 mukaisesti.  

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen, puh. 06 2412 3210 tai 044 7699 
210, sähköposti etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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48 § MUUTOS ETELÄ-POHJALAISEEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITEL-
MAAN, OPPILAANOHJAUS  

Siv.ltk § 48 
25.5.2021 Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen 
 

Etelä-Pohjanmaalla on yhteinen maakunnallinen esi- ja perusopetuksen opetussuun-
nitelma, joka perustuu valtakunnallisiin opetussuunnitelman perusteisiin. Tarkemmat 
kuntakohtaiset linjaukset löytyvät kunkin kunnan tai kaupungin perusopetuksen ope-
tussuunnitelmasta. Opetussuunnitelmaan liittyvät keskeiset muutokset tuodaan kun-
kin kunnan omaan opetusalan asioista vastaavaan lautakuntaan, vaikka opetussuun-
nitelma onkin maakunnallinen.  

Oppilaanohjausta vahvistetaan eri koulutusasteilla osana oppivelvollisuuden laajenta-
mista. Perusopetuksessa uutena lakisääteisenä tehtävänä otetaan käyttöön tehos-
tettu henkilökohtainen oppilaanohjaus (perusopetuslaki 11 a §). Tehostetun henkilö-
kohtaisen oppilaanohjauksen toimeenpanon tueksi Opetushallitus on muuttanut ja 
täydentänyt perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita.  

Oppilaalla, joka tarvitsee perusopetuksen jälkeisiin jatko-opintoihin hakeutumiseen 
liittyvää tukea, on oikeus saada oppilaanohjauksen lisäksi tarpeidensa mukaista te-
hostettua henkilökohtaista oppilaanohjausta vuosiluokilla 8 ja 9. Tehostettu henkilö-
kohtainen oppilaanohjaus on yksilöllistä oppilaanohjausta ja opiskelun tukea, jonka 
tavoitteena on vahvistaa suunnitelmallisesti oppilaan valmiuksia siirtyä perusopetuk-
sen jälkeisiin opintoihin. Tehostetussa henkilökohtaisessa oppilaanohjauksessa oppi-
laalle annetaan henkilökohtaista ja muuta oppilaanohjausta sekä laaditaan henkilö-
kohtainen jatko-opintosuunnitelma.  

Eteläpohjalaisen perusopetuksen opetussuunnitelman päivittämisestä valtakunnallis-
ten perusteiden mukaisesti vastasi oppilaanohjaajista koostunut maakunnallinen työ-
ryhmä. Opetussuunnitelma hyväksyttiin Osaajan ohjausryhmässä 7.5.2021.  

Opetuksen järjestäjät kuvaavat tehostettua henkilökohtaista oppilaanohjausta ja 
jatko-ohjausta perusopetuksen jälkeisiin opintoihin tarkemmin kunta-/koulukohtaisissa 
ohjaussuunnitelmissa, jotka päivitetään syksyllä 2021.  

Muutokset tulevat voimaan 1.8.2021.  

Evijärven kunnan hallintosäännön § 24 mukaan sivistyslautakunta päättää perusope-
tuksen ja lukion opetussuunnitelmista. 

Liitteenä Eteläpohjalainen perusopetuksen opetussuunnitelma, oppilaanohjaus, liite 
2. 

Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta hyväksyy osaltaan eteläpohja-
laisen perusopetuksen opetussuunnitelman muutokset oppilaanohjauksessa liitteen 2 
mukaisesti.  

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

  



EVIJÄRVEN KUNTA 25.5.2021 52 
Sivistyslautakunta 

_________________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 

49 § JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN (JOPO) RYHMÄN ALOITTAMINEN  

Siv.ltk § 49 
25.5.2021 Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen 

Perusopetuslain mukaan kunta voi järjestää päättämässään laajuudessa perusope-
tuksen 7-9 vuosiluokkien yhteydessä annettavaa joustavan perusopetuksen toimin-
taa. Opetus toteutetaan perusopetusta koskevien säädösten ja opetussuunnitelman 
perusteiden mukaan. 

Etelä-Pohjanmaan yhteisessä opetussuunnitelmassa joustava perusopetus määritel-
lään seuraavasti:  

Joustava perusopetus on työelämäpainotteinen ja toiminnallinen tapa suorittaa perus-
koulun yläkoulu. Tavoitteena on tukea monipuolisesti nuoria ja ehkäistä ongelmia 
puuttumalla niihin varhaisessa vaiheessa. Tarkoituksena on kehittää perusopetuksen 
toimintatapoja ja opetusmenetelmiä niin, että ne vastaavat paremmin nuorten yksilöl-
lisiin tarpeisiin. Jokaiselle joustavan perusopetuksen oppilaalle laaditaan oppimis-
suunnitelma, joka sisältää myös oppilaan arvioinnin (maakunnallinen OPS, luku 6).  

Joustava perusopetus on tarkoitettu niille 7 – 9-luokkien oppilaille, joilla on alisuoriu-
tumista ja heikko opiskelumotivaatio sekä oppilaille, joiden arvioidaan olevan vaa-
rassa jäädä vaille peruskoulun päättötodistusta ja syrjäytyä jatkokoulutuksesta ja työ-
elämästä. Oppilaiden tavoitteena on saada peruskoulun päättötodistus ja jatko-opin-
tokelpoisuus sekä oppia kantamaan vastuuta omasta toiminnastaan. Opiskelussa 
noudatetaan perusopetuksen opetussuunnitelmaa, ja toimintatapoja ja opetusmene-
telmiä kehitetään opetukseen osallistuvien yksilöllisten tarpeiden mukaan. Opetus jär-
jestetään pienryhmämuotoisesti koulussa sekä ohjattuna opiskeluna työpaikoilla ja 
muissa oppimisympäristöissä sekä osittain yleisopetuksen yleisessä ryhmässä.  

Joustavassa perusopetuksessa tehdään yhteistyötä muun muassa toisen asteen op-
pilaitosten ja nuorisotoimen kanssa. Myös tiivis yhteydenpito koulun ja kodin välillä 
kuuluu joustavaan perusopetukseen. 

Oppilas valitaan joustavaan perusopetukseen oppilaan tai huoltajan hakemuksesta. 
Oppilaalla on joustavassakin perusopetuksessa oikeus saada tarvittaessa yleistä tai 
tehostettua tukea. Joustavaan perusopetukseen voidaan ottaa myös erityistä tukea 
saava oppilas edellyttäen, että oppilas kykenee opiskelemaan opetuksessa käytettä-
vän opetussuunnitelman mukaisesti ja järjestelyä voidaan pitää oppilaan edun mukai-
sena. 

Joustavan perusopetuksen keskeisimmät tavoitteet ovat: 

· Peruskoulun päättötodistuksen saaminen sellaisilla tiedoilla ja taidoilla, joita jatko-
opinnot edellyttävät 
· Opiskelumotivaation ja positiivisen asenteen lisääminen  
· Nuoren itsetunnon vahvistaminen  
· Jatko-opiskelupaikan löytyminen ja oppilaan tukeminen nivelvaiheessa toiselle as-
teelle.  
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Evijärvellä ei ole tällä hetkellä joustavaa perusopetusta. Viime vuosina on yläkou-
lussa ollut ja tänäkin lukuvuonna on yksittäisiä oppilaita vuosiluokkiin sitomattomassa 
opiskelussa. Myös heistä osa hyötyisi joustavasta opetuksesta.  

Kuluvana lukuvuonna on yläkoulussa ja opiskeluhuollossa mietitty mahdollista JOPO-
ryhmän tarvetta ja keväällä perustettiin työryhmä valmistelemaan asiaa. Asia on ollut 
myös keskusteluasiana sivistyslautakunnassa. Työryhmä ehdottaa JOPO-ryhmän pe-
rustamista 7-9 luokkalaisille. Oppilas tai huoltaja hakee oppilaalle paikkaa ryhmästä. 
Ryhmään otetaan 5-8 oppilasta. Ryhmään valittu oppilas on aluksi ensimmäisen jak-
son koeajalla. Koeajan jälkeenkin ryhmästä voi joutua pois, jos henkilökohtaiseen op-
pimissuunnitelmaan kirjatut asiat eivät toteudu. 

JOPO-toimintaa varten tarvitaan JOPO-ohjaaja, joka toimii ryhmän opettajana ja vas-
tuuhenkilönä työpaikkoihin päin. JOPO-toiminta ei ole kolmiportaisen tuen tukimuoto 
vaan siellä opiskellaan normaalin opetussuunnitelman mukaan; opetusmenetelmät ja 
toimintatavat on järjestetty enemmän työpajapainotteisesti ja projektiluonteisesti. 
Opetus voi tapahtua myös osaksi aineenopettajien johdolla luokkatilanteissa. Oppi-
laat kuuluvat oman luokkansa oppilaisiin ja esimerkiksi vanhempainvartteihin osallis-
tuu luokanvalvoja ja JOPO-ohjaaja.  

Liitteessä 3 on Evijärven kunnan opetussuunnitelma JOPO-toiminnasta. 

Evijärven kunnan hallintosäännön § 24 mukaan sivistyslautakunta päättää perusope-
tuksen ja lukion opetussuunnitelmista.  

Sivistystoimenjohtaja: Sivistyslautakunta hyväksyy Evijärven Keskikoulun joustavan 
perusopetuksen opetussuunnitelman (liite 3) sekä päättää aloittaa JOPO-toiminnan 
Evijärven Keskikoululla.  

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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50 § 1–8 LUOKKIEN LUKUVUOSITODISTUSPOHJAN JA PERUSKOULUN PÄÄTTÖ-
TODISTUSPOHJAN HYVÄKSYMINEN 

Siv.ltk § 50 
25.5.2021 Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen 
 

 Perusopetuksen opetussuunnitelman arviointiluku (luku 6) uudistettiin keväällä 2020 
ja sivistyslautakunta hyväksyi sen 2.6.2020 § 47. Uudet arvioinnin linjaukset tulivat 
voimaan kaikissa kouluissa 1.8.2020.   
 
Todistuspohjat tulee muuttaa uusien linjausten mukaisiksi. Todistuspohjat hyväksy-
tään kuntakohtaisesti.  Liitteenä olevat todistuspohjat on laadittu uusien linjausten 
mukaisesti opettajista nimetyssä työryhmässä. Liite 4.  
 
Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta hyväksyy liitteenä olevat perus-
opetuksen 1- 8 luokkien lukuvuositodistuspohjat ja peruskoulun päättötodistuspohjan. 
Todistuspohjat otetaan käyttöön kevätlukukaudesta 2021 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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51 § LUKION OPETUSSUUNNITELMAN LUVUN 6 HYVÄKSYMINEN 

Siv.ltk § 51 
25.5.2021 Valmistelija: rehtori Riitta Mustajärvi ja sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen 
 

Opetushallitus on päättänyt Lukion opetussuunnitelman perusteista 2019 nuorten lu-
kiokoulutusta varten. Lukiokoulutuksen järjestäjän tulee lukiolain 12 §:n mukaisesti 
hyväksyä näiden lukion opetussuunnitelman perusteiden mukainen opetussuunni-
telma, joka otetaan käyttöön lukion aloittavilla opiskelijoilla 1.8.2021 lukien, käyttöön-
otto etenee vuosiluokka kerrallaan. 

  
Paikallisia opintojaksoja on suunniteltu yhteistyössä Järviseudun muiden lukioiden 
kanssa, mikä mahdollistaa sen, että ikäluokkien pienentyessä opintoja voidaan to-
teuttaa yhteisesti. Näitä opintojaksoja ovat mm.  ylioppilaskirjoituksia varten kertaavat 
opintojaksot. Järviseudun lukioiden kanssa samansisältöisiä opintojaksoja ovat liit-
teessä 5.1. ruskealla pohjalla olevat opintojaksot ja sinisellä pohjalla olevat, ovat kou-
lukohtaisia opintojaksoja.     

 
Nyt hyväksyttävänä on opetussuunnitelman luku 6 Oppimistavoitteet ja opetuksen 
keskeiset sisällöt. https://docs.google.com/document/d/14bYKosu-
VxdBdFKh6sOq3fDMEKi2r3s7NBcCKEku_t9U/edit?usp=sharing 
 
Liitteessä 5.2 on lueteltu lukiokoulutuksen pakolliset oppiaineet sekä koulukohtaiset 
oppiaineet. Evijärvellä koulukohtaisia oppiaineita ovat tietojenkäsittely, käsityö, kotita-
lous ja ilmaisutaito sekä kemian yliopisto-opinnot. Liitteessä on myös valinnaiset op-
piaineet ja niistä koulukohtaisesti tarjottavat opinnot.  
 
Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen oppimäärä on vähintään 150 opintopistettä, 
joista 94-102 pakollista opinnoista ja 20 opintopistettä valtakunnallisista valinnaista 
opinnoista. Loput opintopisteet valitaan koulukohtaisista opinnoista.  
 
 
Evijärven kunnan hallintosäännön § 24 mukaan sivistyslautakunta päättää perusope-
tuksen ja lukion opetussuunnitelmista. 

Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta päättää hyväksyä lukion ope-
tussuunnitelman luvun 6 ja lukion opetussuunnitelman tuntijaon. 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Lisätietoja: rehtori Riitta Mustajärvi, puh. 06 2412 3552 tai 044 7699 552, sähköposti 
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
 
 

 Merkittiin, että Anssi Saari poistui klo 18.01. 
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52 § KOPA / SUEVIITTI  

Siv.ltk § 52 
25.5.2021 Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen 
 

Kuntaliitto toteuttaa vuosina 2020-2021 verkostoprojektin, jonka tavoitteena on kun-
tien, koulutuksen järjestäjien ja koulutusmuotojen välisillä yhteistyömuodoilla löytää 
toimivia ratkaisuja koulutuksen saatavuuden, saavutettavuuden ja laadun varmistami-
seen eri puolilla maata.  

Alajärven kaupunki, Evijärven, Lappajärven ja Vimpelin kunnat sekä Järviseudun am-
matti-instituutti ovat tehneet sopimuksen ja sitoutuneet yhdessä toteuttamaan ja mak-
samaan Sueviitti - Järviseudun koulutuspalvelut –hankkeen projektisuunnitelman mu-
kaisesti. Syntyneet kustannukset on sovittu jaettavaksi kuntien asukasluvun suh-
teessa.  

Alueellinen tavoite ja haaste ja niiden kytkeytyminen projektin tavoitteisiin  

Ensisijaisena tavoitteena on koulutuspalveluiden saavutettavuuden turvaaminen Jär-
viseudun alueella taloudellisesti kestävällä pohjalla. Erityisenä haasteena on piene-
nevät ikäryhmät sekä perusopetuksessa että toisen asteen koulutuksessa. Kuinka 
taataan jokaiselle nuorelle mahdollisuus opiskella kotoa käsin, koska perinteinen yk-
siköittäin palveluja tarjoava järjestelmä ei ole enää toimiva ratkaisu. Samalla pyritään 
turvaamaan laadukkaan perusopetuksen jatkuminen kaikissa kunnissa.  

Liite 6.1 Järviseudun kuntien oppilaskehitys  

Väestökehitys on hankkeen kunnissa laskeva ja edelleen syntyvyyden odotetaan las-
kevan. Nykyisten oppilaskehitystä kuvaavien tilastojen mukaan perusopetuksen oppi-
laiden määrä laskee koko alueella.  

Saatavuuden ja saavutettavuuden takia hanke kehittää lukioiden yhteistä opetus-
suunnitelmaa ja opintotarjotinta, lisää verkko-opetusta sekä luo yhteisiä opiskelija-
huoltopalveluja (erityisopetus, kuraattori- ja koulupsykologipalvelut). Opetustarjonnan 
monipuolistamiseksi ja laajentamiseksi tarkastelun alle otetaan myös toisen asteen 
yhteiset työelämäopinnot. Koulutuksen järjestämiseksi tarkastellaan myös yhteisten 
opettajien käyttöä. Oppilaitos- tai rakennuskohtaisesta ajattelusta halutaan siirtyä tar-
jonta- ja palveluajatteluun: miten tarjoamme opinnot yhdessä alueen nuorille.  

Hankkeessa valmistaudutaan myös muilta osin tulevaan ennakoituun muutoksen:  

- Henkilöstötarpeen ennakointi ja henkilöstöresurssin käyttö muuttuvan opiskelija-
määrän opintojen järjestämisessä ml. perusopetus. Alueen erityispiirteenä on jo nyt 
perus- ja lukio-opetuksen yhteiset opettajat.  

- Tukipalvelujen yhtenäistäminen ja tehostaminen perusturvan kanssa.  

- Valmistavan opetuksen yhtenäistäminen alueelle tulevien ulkomaalaisten opiskelijoi-
den ja työntekijöiden sekä heidän perheidensä kotouttamiseksi. Tällä hetkellä alueen 
ammatillisen koulutuksen opiskelijoista on yli 25% ulkomaalaistaustaisia.  
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Liite 6.2. Järviseudun kuntien palvelutarpeiden kehitys 2018-2040  

Hankkeen eteneminen  

Hankkeen ensisijaisena toimijana ja valmistelijana toimii KOPA-työnyrkki, jonka ko-
koonpanoon kuuluvat Alajärven, Evijärven ja Lappajärven sivistysjohtajat, JAMIn joh-
taja sekä Alajärven ja Vimpelin sekä Evijärven lukio-opetuksen rehtorit. Hanketta on 
ohjattu Kuntaliiton järjestämien tilaisuuksien kautta ja hankkeiden yhteyshenkilöiden 
tapaamisten kautta.  

Hankkeen yhteydessä on järjestetty alueen kunta- ja oppilaitosjohdon tapaaminen 
Lappajärvellä 12.11.2021. Tilaisuuden lopputuloksena laadittiin skenaariot Järviseu-
dun alueen tulevaisuuden koulutuspalveluista ja niiden pohjalta KOPA-työnyrkki laati 
vaihtoehtoiset järjestämismallit esitettäväksi kuntien päättäjille. Samalla kuntajohdon 
tulee antaa suuntaviivat valmisteluryhmälle koulutuksen järjestämisen mallin suunnit-
teluun.  

Esitettyjä vaihtoehtoja:  
1. Yksi yhteinen koulutuksen järjestäjä -esi- ja perusopetus sekä toisen asteen koulu 

tus  
2. Yhteinen lukio-opetuksen ja ammatillisen koulutuksen järjestäjä  
3. Yhteinen lukio-opetuksen järjestäjä  
4. Yhteinen esi-,perus- ja lukio-opetuksen järjestäjä  
5. Mikään ei muutu  

Mallien lisäksi KOPA-valmistelunyrkki teki oman linjauksensa koulutuksen järjestämi-
sestä esitettäväksi kuntajohdon 9.2.2021 tilaisuudessa. Linjauksen mukaan alueelle 
tulee saada yksi yhteinen koulutuksen järjestäjä, jonka tehtävänä on järjestää esi- pe-
rus- ja lukiokoulutuksen Alajärven, Evijärven, Lappajärven ja Vimpelin alueella vas-
tuukunta-mallilla JAMIn tarpeet huomioiden. Vastuukunnalla tarkoitetaan kuntalain 51 
§ ja 52 § mukaista toimintaa, jossa kunta voi hoitaa tehtävää yhden tai useamman 
kunnan puolesta siten, että kunnilla on yhteinen toimielin, joka vastaa tehtävän hoita-
misesta. Lisäksi kuntien välisellä sopimuksella sovitaan Kuntalain 8 §: mukaisesta 
toiminnan siirtämisestä toiselle kunnalle.  

Linjauksen mukaista valmistelua jatketaan viemällä yhteinen esitys tiedoksi alueen 
koulutuksen järjestäjille (ltk ja hallitukset sekä valtuustot) huhti-toukokuun 2021 ai-
kana. Lisäksi syksyllä 2021 järjestetään kunta- ja oppilaitosjohdon sekä muiden kun-
tapäättäjien yhteinen tilaisuus, jossa todetaan valmistelun tilanne. Järjestettävällä ti-
laisuudella pyritään saamaan aikaan edelleen yhteinen näkemys tavoiteltavasta mal-
lista ja toteuttajasta. Samalla sovitaan toteuttamisen aikataulusta.  

Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi hankkeen 
tilanteen ja saattaa sen edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle ja valtuustolle. 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen, puh. 06 2412 3210 tai 044 7699 
210, sähköposti etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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 53 § VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT 1.8.2021 ALKAEN 

Siv.ltk § 53 
25.5.2021 Valmistelija: sivistystoimen toimistonhoitaja Marjaana Hinkka 

 
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin tulee muutoksia 1.8.2021 alkaen. Muutokset 
perustuvat lakiin varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 5 ja 8 §:n muut-
tamisesta 1052/2020. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakia muutetaan 1.8.2021 
niin, että asiakasmaksuja alennetaan siten, että toisesta lapsettava perittävä maksu 
on 40 prosenttia (nykyisen 50 prosentin sijaan) nuorimman lapsen laskennallisesta 
koko aikaisen varhaiskasvatuksen maksusta. Seuraavien lasten maksu on 20 pro-
senttia nuorimman lapsen maksusta. Maksujen perusteena oleva maksuprosentti säi-
lyy ennallaan (10,7 prosenttia). Alin perittävä maksu on 27 euroa. Enimmäismaksu on 
nuorimman lapsen osalta 288 euroa. 
 
Asiakasmaksujen tulorajat muuttuvat alla olevan taulukon mukaisesti (Taulukko 1.). 

                                               

Taulukko 1. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen tulorajamuutokset 1.8.2021 alkaen 

 
Evijärven kunta ostaa varhaiskasvatuspalvelut Kauhavan kaupungilta. Tällä hetkellä 
hoitoaikavarausvaihtoehtoja, joiden perusteella asiakasmaksuprosentti määräytyy, on 
käytössä seitsemän. 
Kauhavan kaupungin kasvatus- ja opetuslautakunta (13.4.2021, § 28) päätti, että var-
haiskasvatusmaksujen perimisessä käytetään 1.8.2021 alkaen neliportaista varhais-
kasvatusvarausportaikkoa (Taulukko 2.).  
 

Varhaiskasvatusaika viikossa Maksuprosentti Enimmäismaksu €/kk 

35 h tai enemmän 100 % 288 € 

25 h – alle 35 h 80 % 230 € 

15 h – alle 25 h 60 % 173 € 

alle 15 h 40 % 115 € 
Taulukko 2. Neliportainen varhaiskasvatusvarausportaikko 1.8.2021 alkaen 

 
 

Tulorajat 
 

Perheen 
koko 

Tuloraja €/kk 
Maksu 288€, 

jos tulot    
enemmän kuin 

hlö       1.8.2021           1.8.2021 

2 2 798 5 485 

3 3 610 6 297 

4 4 099 6 786 

5 4 588 7 275 

6 5 075 7 762 
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Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta päättää merkitä tulorajojen 
muutokset ja Kauhavan kaupungin kasvatus- ja opetuslautakunnan päättämät var-
haiskasvatuksen uudet maksut tiedokseen.  
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Lisätietoja: sivistystoimen toimistonhoitaja Marjaana Hinkka, puh. 06 2412 3209 tai 
040 192 8228, sähköposti etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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54 § TALOUSARVION TOTEUTUMARAPORTTI 1.1.2021–30.4.2021 

Siv.ltk § 54 
25.5.2021 Valmistelija: sivistystoimen toimistonhoitaja Marjaana Hinkka 
 
 Sivistyslautakunnalle annetaan tiedoksi sivistystoimen talousarvion toteutuma-  

raportti ajanjaksolta 1.1.2021–30.4.2021, liite 7.  
  

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

Siv.ltk § 55 
25.5.2021 

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: 
§ 126 Sijaisen työsuhteen jatkaminen 
§ 139 Sijaisen työsuhteen jatkaminen 
§ 140 Liikuntatoimen kesätyöntekijän ottaminen kesäksi 2021 
§ 150 Museoapulaisen valinta 
§ 179 Opintovapaan myöntäminen 
§ 180 Määräaikaisen tuntiopettajan työsuhteen jatkaminen Kirkonkylän koulussa 
§ 181 Sijaisen työsuhteen jatkaminen 
§ 182 Elisa Paanasen työaika kesäkuussa 
§ 183 Eron myöntäminen 
 
 
Sivistystoimen toimistonhoitaja: 
§ 5 Päätös työkokemuslisästä 
§ 6 Koulukuljetus 
 
Kirjastonjohtaja: 
§ 1 Kirjasto on suljettu pe 14.5.2021 
§ 2 Kirjasto on suljettu/ henkilökunta ei palvelemassa to 27.5.2021 
 
 
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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56 § ILMOITUSASIAT 

 
Siv.ltk § 56 
25.5.2021 Sivistyslautakunnan tietoon saatetaan seuraavat asiat, joita koskevat asiakirjat 

ovat tutustumista varten nähtävänä kokouksessa 
 
1. OKM, 29.3.2021, päätös VN/5178/2021: Päätös oppivelvollisuuden tarkistuspäi-

västä 
2. Etsivän nuorisotyön raportti, maaliskuu 2021 
3. Etsivän nuorisotyön raportti, huhtikuu 2021 
4. Etsivän nuorisotyön nuorten kesätyöleiri 2021 
5. OKM 8.4.2021, kirje VN/2498/2021: Vähälevikkisen laatukirjallisuuden (ostotuki) 

kuntakohtainen määräraha vuonna 2021 ja yleisten kirjastojen kirjatilaukset 
6. OKM 8.4.2021, päätös VN/7615/2021: Päätös kaksivuotisen esiopetuksen kokei-

lun kokeilutoimipaikoista ja –toimipaikkojen alueista 
7. Kauhavan kaupungin kasvatus- ja opetuslautakunta 13.4.2021: Ote pöytäkirjasta 

§ 27 Lain varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 5 ja 8 §:n muuttami-
sesta 1052/2020 aiheuttamat muutokset Kauhavan kaupungin varhaiskasvatuk-
sessa 1.8.2021 alkaen 

8. Kauhavan kaupungin kasvatus- ja opetuslautakunta 13.4.2021: Ote pöytäkirjasta 
§ 28 Varhaiskasvatusmaksut 1.8.2021 alkaen 

9. OKM 14.4.2021, kirje VN/3673/2021:Ohje kokeilutoimintaa järjestäville kokeilu-
kunnille perheiden tavoittamisesta 

10. AVI, 15.4.2021, päätös LSSAVI 3479/2021: Varhaiskasvatuksen valvontaohjel-
man toteuttaminen 

11. Vaasan hallinto-oikeus, 20.4.2021, päätös 132/2021: Kunnallisvalitus 
12. OPH, 4.5.2021, 135/17/2021, valtionavustushakemusta koskeva päätös: Valtion-

avustus hankkeelle Järviseudun Koodikoulu 
13. OPH, 11.5.2021, OPH-1826-2021, määräys: Aikuisten perusopetuksen opetus-

suunnitelman perusteiden 2017 muutokset ja täydennykset lukuun 9 Aikuisten 
päätösvaiheen opetus  

14. Kouluyhteistyösuunnitelma Evijärven seurakunnan ja Evijärven kunnan välillä 
15.  OPH, 17.5.2021, OPH-1866-2021, määräys: Määräys kunnan, kuntayhtymän ja 

yksityisen palveluntuottajan tietojen tallentamisesta varhaiskasvatuksen tietova-
rantoon           

 
Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee edellä olevat asiat 
tietoonsa saatetuksi. 

 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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57 § MUUT ASIAT 

Siv.ltk § 57 
25.5.2021 
 1. Seuraava kokous on torstai 17.6.2021 
   
 


