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26 § LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Siv.ltk § 26 
6.4.2021  

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

 
 

27 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 

Siv.ltk § 27 
6.4.2021 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: Päätettiin poistaa pykälät 29 ja 31, jonka jälkeen esityslista hyväksyttiin. 

 
 

28 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA 

Siv.ltk § 28 
6.4.2021  

Ehdotus: Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Anne Joensuu ja Anssi Saari 
 
 Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anne Joensuu ja Anne Kniivilä. 
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29 § LIIKUNTATOIMEN TOIMINTA-AVUSTUSTEN JAKO 

Siv.ltk § 29 
6.4.2021  Valmistelija Päivi Lappinen  
 

Sivistyslautakunta on julistanut toiminta-avustukset haettaviksi maaliskuun 26. päi-
vään mennessä. Haettavana olivat nuorisotoimen yleis- ja kohdeavustukset  
nuorisoyhdistyksille ja nuorten toimintaryhmille, liikuntatoimen yleis- ja kohdeavustuk-
set liikuntaseuroille ja -ryhmille sekä kulttuuritoimen kohde- ja toiminta-avustukset yh-
teisöille ja yksityisille henkilöille. Hakuilmoitus julkaistiin Järviseudun Sanomissa 
3.3.2021 ja kunnan kotisivuilla 26.2.2021. 

 
 Liikuntatoimen talousarviossa on toiminta-avustuksiin varattu rahaa 8 000 €. 

Määräaikaan mennessä avustushakemuksia tuli seitsemältä hakijalta. Yhteenveto 
hakemuksista liitteenä, liite 2. 

 
Avustukset myönnetään yleis- ja kohdeavustuksina. Yleisavustusta voidaan myöntää 
yhdistyksen, seuran tai ryhmän toimintasuunnitelman mukaisen toiminnan tukemi-
seen tai toiminnan aloittamisesta aiheutuviin kustannuksiin. Yleisavustukset myönne-
tään edellisen vuoden toiminnan ja kuluvan vuoden toimintasuunnitelman mukaan. 
Kohdeavustuksia voidaan myöntää yhdistyksen, toimintaryhmän tai yksityisen henki-
lön kertaluontoisen toiminnan järjestämiseen, tutkimukseen, uusien työmuotojen ko-
keilemiseen, toimintaa palvelevan kaluston hankintaan, matkakustannuksiin, dvd:n, 
videon, tms. tekemiseen. Avustuksia myönnettäessä otetaan huomioon hakijan oma-
toimisuus, toiminnan laajuus, tarve, kansalaisvalmiuksien edistäminen ja merkitys lii-
kuntatoiminnalle. 

 
 Avustussäännön mukaan yhdistysten, seurojen ja toimintaryhmien päätoiminnan on 

sen sääntöjen mukaan oltava liikuntatoimintaa, kaikille avointa ja vapaaehtoisuuteen 
perustuvaa. Muut ryhmät voivat hakea kohdeavustusta ennalta nimettyyn liikuntaa 
palvelevaan toimintaan. Avustuksia ei myönnetä rakentamiseen, koulun tai muun 
kunnan laitoksen järjestämään toimintaan eikä ryhmille, joiden toiminta katsotaan 
kunnan järjestämäksi.  

 
 Yleisavustukset maksetaan hakijan ilmoittamalle tilille päätöksen saatua lainvoiman. 

Kohdeavustukset maksetaan jälkikäteen kuitteja vastaan, jotka avustuksen saajan on 
toimitettava maksajalle viipymättä kulujen toteutumisen jälkeen. Mikäli toiminta, johon 
kohdeavustus on myönnetty, ei toteudu, voi hakija pyytää käyttötarkoituksen muu-
tosta ennen vuoden loppua. 

 
Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta päättää jakaa liikuntatoimen 
yleis- ja kohdeavustukset seuraavasti (kohdeavustuksen käyttötarkoitus liitteessä): 
 

 Evijärven Alapään Nuorisoseura ry kohdeavustus   500 €  
 Evijärven Kuntoilukeskus ry yleisavustus                 2600 €             
      Evijärven Urheilijat ry  yleisavustus  3100 € 
    kohdeavustus    450 €                      
 Evijärven Urheilijat ry/soutajat kohdeavustus   400 €  
 Evijärven Urheilijat ry/Yleisurheilujaosto kohdeavustus   350 €  
 Evijärven Urheiluautoilijat ry yleisavustus    350 €  
 Järvi-Pohjanmaan Erotuomarikerho yleisavustus    250 € 
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Evijärven Urheilijat r.y. haki myös kohdeavustusta seuran 100-vuotisjuhlan järjestämi-
seen. Seuralle annetaan tiedoksi, että kylien kehittämisrahan haussa on jaossa rahaa 
myös vuosijuhlien järjestämiseen. 
 
Keskustelun aikana Anne Kniivilä ehdotti, että kuntoilukeskus ry:n yleisavustus pois-
tetaan kokonaan. Ehdotusta kannatti Anssi Saari. 
 
Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty sivistystoimenjohtajan ehdotuksesta poik-
keava kannatettu ehdotus, suoritetaan nimenhuutoäänestys siten, että ne, jotka kan-
nattavat sivistystoimenjohtajan ehdotusta, äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat 
Anne Kniivilän ehdotusta äänestävät EI. Äänestysesitys hyväksyttiin. 
 
Suoritetussa äänestyksessä annettiin 3 JAA-ääntä (Anne Joensuu, Juha Niemissalo, 
Ann-Helen Mäkelä) ja 2 EI-ääntä (Anne Kniivilä, Anssi Saari). 
 
Päätös: Puheenjohtaja totesi, että sivistystoimenjohtajan ehdotus on tullut sivistys-
lautakunnan päätökseksi äänestyksen jälkeen äänin 3 - 2. 
 
Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen, puh. (06) 2412 3210, sähköposti: 
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 

 
 Merkittiin, että Terhi Kultalahti poistui asian käsittelyn ajaksi esteellisenä. 
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30 § KOULUJEN TUNTIKEHYKSEN HYVÄKSYMINEN LUKUVUODEKSI 2021-22 

 
Siv.ltk § 30 
6.4.2021 Valmistelija sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen 
 

Sivistyslautakunta päättää (hallintosääntö § 24, kohta 2) lukuvuosittain opetuksen jär-
jestämistä varten kouluille varattavasta tuntikehyksestä. Koulun kehykseen sisältyvät 
luokka- ja tukiopetustunnit, alakouluilla englannin ja ruotsin opetuksen tunnit sekä 
esiopetus. Opetushallitukselta saatu kerhoraha ja sillä järjestettävät kerhotunnit eivät 
sisälly kehykseen, eikä erityisopetuksen tunnit. 

  
Koulujen kanssa on keskusteltu heidän tarvitsemansa tuntikehyksen tarpeesta.  
Kirkonkylän koulu on ilmoittanut tarpeekseen 254 h (sis. esiopetus 40), Lahdenkylän 
ja Särkikylän koulu 95 h ja yläkoulu 220 h.  
 
Talousarvion tasapainottamisessa Kirkonkylän koulusta sovittiin vähennettäväksi 20 
h ja Särkikylän koulusta 4 h. Sivistyslautakunta päätti 23.2.2021 § 16, että esikoulua 
järjestetään vain Kirkonkylän koulussa. Ehdotuksessa Kirkonkylän koulun tuntikehys 
on sama kuin kuluvana lukuvuonna ja sisältää 40 h esiopetusta, kuluvana vuonna 20 
h. Särkikylän koulun tuntikehys on laskettu kolmen luokanopettajan mukaan, kulu-
vana lukuvuonna luokanopettajia on neljä. Keskikoulun tuntikehyksessä on otettu 
huomioon, että kaikki vuosiluokat opiskelevat pääsääntöisesti kahdessa ryhmässä. 
 
Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta hyväksyy koulujen tuntikehyk-
set lukuvuodelle 2021-22 seuraavasti: 
 
Kirkonkylän koulu: 254 h sis. 40 h esiopetukseen 
Lahdenkylän ja Särkikylän koulu: 95 h                    
Keskikoulu: 220 h 
 
Tuntikehykset ovat enimmäismääriä, joita koulut eivät saa ylittää.  
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen, puh. 06 2412 3210 tai 044 7699 
210, sähköposti etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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31 § TUTKIMUSLUPAHAKEMUS; KÄSITYÖN ARVIOINTI 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

  
Siv.ltk § 31 
6.4.2021 Valmistelija Päivi Lappinen 
  

Tekstiiliopettajaliitto (TOL ry) ja Teknisten aineiden opettajat (TAO r.y.) ovat päättä-
neet yhteistyössä arvioida käsityön oppimistuloksia huhti-toukokuussa 2021. Tutki-
muksessa kerätään objektiivista tietoa käsityön osaamisesta. Arvioinnin kohteena 
ovat 7. luokan oppilaat eli oppilaat, joilla oppiaineen pakollinen oppimäärä on päätty-
mässä. Arvioinnin keskeinen tehtävä on selvittää 7.-luokkalaisten oppilaiden käsityön 
osaamisen tasoa uuden opetussuunnitelman aikana. Arvioinnin keskeinen tarkoitus 
on tehdä näkyväksi oppiaineen opetussuunnitelmallisten muutosten vaikutus käsityön 
osaamiseen ja oppiaineen suosioon.  
 
Arviointikoe käsittää kirjallisen käsityötietoa mittaavan osion ja valmistusmenetelmiin 
liittyviä videotehtäviä. Lisäksi oppilaat vastaavat oppiainetta koskevaan taustatieto- ja 
asennekyselyyn. Opettajat vastaavat sekä oppilaan käsityötaitoja indikoiviin väittä-
miin että oppiaineen opetusjärjestelyitä kartoittavaan kyselyyn.  
 
Opettajat huolehtivat arviointiin liittyvistä järjestelyistä omien oppituntiensa puitteissa. 
Arvioinnin toteuttaminen ei edellytä ylimääräisiä taloudellisia tai materiaaleihin liittyviä 
resursseja opetuksenjärjestäjiltä. Arviointiin yhteistyöopettajiksi ilmoittautuneiden 
opettajien työpanos perustuu heidän vapaaehtoisuuteensa. Opettajilla on mahdolli-
suus hyödyntää arviointia omassa oppilasarvioinnissaan. 
 
Tutkimuksen tekijänä on Helsingin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta. Käsityön 
opettaja on antanut suostumuksensa omalta osaltaan. 
 
Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta myöntää tutkimusluvan Käsi-
työn arviointi 2021 –tutkimukseen ja aineiston keräämiseen 7.-luokkalaisilta. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
 
Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen, puh. 06 2412 3210 tai 044 7699 
210, sähköposti etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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32 § TUTKIMUSLUPAHAKEMUS; ENGLANNIN KIELEN OPETUS 

Siv.ltk § 32 
6.4.2021  Valmistelija Päivi Lappinen 
 

Tampereen yliopiston opiskelija Riikka Iso-Pellinen tekee pro gradu -tutkimustaan 
englannin kielen opettamisesta. Tutkimus tehdään kyselytutkimuksena 8.- ja/tai 9. –
luokkalaisille.  
 
Tutkimuksessa tarkastellaan suomen ja englannin kielen rinnakkaiskäyttöä englannin 
kielen oppitunneilla ja selvitetään kuinka paljon oppilaiden mielestä opettajan ja oppi-
laiden tulisi käyttää vierasta kieltä ja äidinkieltä opetustilanteessa. 
 
Tutkimuksen tekemisestä on keskusteltu englannin kielen opettajien kanssa. 
 
Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta myöntää tutkimusluvan pro 
gradu-tutkimuksen aineiston keräämiseen 8.- ja 9.-luokkalaisilta. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
  
Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen, puh. 06 2412 3210 tai 044 7699 
210, sähköposti etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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33 § STIPENDIRAHASTOISTA JAETTAVIEN STIPENDIEN SUURUUDESTA PÄÄTTÄ-
MINEN  

Siv.ltk § 33 
6.4.2021  Valmistelija Päivi Lappinen 

Hallintosäännön 24 §:n kohdan 16 mukaan sivistyslautakunta päättää koulujen sti-
pendirahastoista ja stipendien suuruudesta. 

  
Stipendirahastojen säännöt säätelevät perusteet, joilla stipendit jaetaan, joissakin 
myös stipendien suuruuden. Stipendien saajat päättää kyseisten koulujen opettaja-
kunta. 

   
Pauli Särkijärven rahaston sääntöjen mukaan saa lukion päättävällä luokalla oleva 
oppilas stipendin hyvästä koulumenestyksestä ja yhteiskunnallisesta harrastuneisuu-
desta. Lisäksi Keski-Pohjanmaan konservatoriossa musiikkia opiskeleva opiskelija 
saa stipendin Pauli Särkijärven rahastosta, mikäli on suorittanut musiikkikoulun ja jat-
kaa opintojaan musiikki-opistossa.  

 
Anja ja Vilho Mäen stipendirahaston sääntöjen mukaan annetaan stipendi lukion 
opinnoissa ja ylioppilaskirjoituksissa hyvin menestyneelle evijärveläiselle opiskelijalle. 
Stipendin suuruus on ollut sama kuin Pauli Särkijärven stipendirahastosta  
jaettava stipendi.  
 
Tapani Eevan stipendirahastosta jaetaan rahaston sääntöjen mukaan vuosittain ke-
vätlukukauden päättyessä matematiikan, fysiikan ja kemian opinnoissa menestyneille 
kahdelle Kirkonkylän koulun oppilaalle 50 euron stipendi ja kahdelle keskikoulun op-
pilaalle 100 euron stipendi.   
 
Jokikylän maa- ja kotitalousseura on perustanut stipendirahaston Evijärven kunnan 
150 -vuotisjuhlavuonna. Sääntöjen mukaan rahastosta jaetaan vuosittain 50 euron 
stipendi Jokikylän alueelta tulevalle 9. luokan oppilaalle ja toinen Jokikylän alueelta 
tulevalle lukion päättävälle opiskelijalle. Ellei lukion päättävää Jokikylästä tulevaa 
opiskelijaa ole, voidaan stipendi jakaa 1. tai 2. luokan opiskelijalle. Stipendirahaston 
sääntöjen mukaan stipendin saajina ensisijalla ovat yhdistyksen arvomaailman omaa-
vat oppilaat ja opiskelijat. Stipendi voidaan jakaa myös kannustusstipendinä. 
 

 Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta päättää, että: 
 
- Pauli Särkijärven rahastosta lukion päättävällä luokalla olevalle opiskelijalle  

annettavan stipendin suuruus on 100 euroa ja konservatorion opiskelijan stipendi 
60 euroa. 

- Anja ja Vilho Mäen rahastosta annettava stipendi on 150 euroa.   
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

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

  



EVIJÄRVEN KUNTA 6.4.2021 45 
Sivistyslautakunta 

_________________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 

34 § LÄHILIIKUNTATYÖRYHMÄN LOPETTAMINEN JA EHDOTUS UUDEN LAAJEM-
MAN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA 

Siv.ltk § 34 
6.4.2021 Valmistelija Päivi Lappinen 
 

Sivistyslautakunta on perustanut lähiliikuntatyöryhmän syksyllä 2017. (Siv.ltk 
19.9.2017 § 73). Työryhmän tavoitteiksi asetettiin:  

- Kylien osallistaminen ja toiminnan aktivointi, mm. hanke-, ym. mahdollisen ra-
hoituksen hakeminen. 

- Selvittää kylien tarpeet ja toiveet liikunta-alueista ja paikoista esim. kylissä toi-
mivien eri yhdistysten kautta ja hyödyntämällä nettikyselyjä. 

- Lähiliikuntapaikkaselvityksen tekeminen:  

 selvitys nykyisistä liikuntapaikoista (kunto ja parannustarpeet) sekä prio-

risoitu suunnitelma tuleville vuosille liikuntamahdollisuuksien kehittämi-

sestä ja lisäämisestä   

 selvitetään harrastusmahdollisuuksien parantamiseen ja monipuolistami-

seen liittyen mm. kaukalon muuttamista tekojääksi, lähiliikuntapaikkojen 

rakentamismahdollisuuksia kylille sekä frisbeegolf-radan ym. uusien har-

rastusmahdollisuuksien lisäämismahdollisuuksia 

 selvittää eri rahoitusmahdollisuuksien hyödyntäminen liikuntapaikkojen 

kehittämiseksi. 

 

Lähiliikuntatyöryhmä on saavuttanut sille asetetut konkreettiset ja liikuntaa koskevat 

tavoitteet. Kuntalain mukaan kuntien tehtävänä on edelleen mm. asukkaidensa hyvin-

voinnin ja alueensa elinvoiman edistäminen. Evijärven kuntastrategiassa yhtenä ta-

voitteena on aktiiviset ja osallistuvat kuntalaiset. Tavoitteen toimenpiteeksi on ase-

tettu mm. aktivoida kuntalaisten osallistumista, osallistamista ja kuulemista. 

 
Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää: 
 
1. todeta, että lähiliikuntatyöryhmä on saavuttanut sille asetetut tavoitteet, eikä sitä 

sellaisenaan enää tarvita ja työryhmä lopetetaan, 
2. ehdottaa kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus perustaa kuntalaisten osallistu-

mista, osallistamista ja kuulemista edistävän yhteistyö- ja kehittämisfoorumin tai 
vastaavan, jonka tarkoituksena on edistää kaiken ikäisten kuntalaisten hyvinvoin-
tia ja yhteisön elinvoimaa.  
  

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen, puh. (06) 2412 3210, sähköposti: 
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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35 § VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET 

Siv.ltk § 35 
6.4.2021 

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 
§ 65 Ensi lukuvuonna aloittavien lukiolaisten oppilaskoneiden hankinta 
§ 71 Liikunta- ja nuoriso-ohjaajan valitseminen 
§ 72 Väinöntalon työntekijät kesällä 2021 
§ 74 Eron myöntäminen työntekijälle 
§ 100 Valtion erityisavustuksen käyttö syksyn 2020 ylioppilastutkinnon lisäresurssitar-
peiden korvaamiseen 
§ 102 Opintovapaan myöntäminen 
§ 105 Kevään ylioppilaskirjoituksiin liittyvien tehtävien hoitaminen 
§ 112 Sijaisen ottaminen koulunkäynninohjaukseen keskikouluun 
§ 113 Sijaisen työsuhteen jatkaminen 
 
Sivistystoimen toimistonhoitaja 
§ 3 Päätös työkokemuslisästä 
§ 4 Kuljetusavustus 
 
 
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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36 § ILMOITUSASIAT 

 
Siv.ltk § 36 
6.4.2021 Sivistyslautakunnan tietoon saatetaan seuraavat asiat, joita koskevat asiakirjat 

ovat tutustumista varten nähtävänä kokouksessa 
 
1. Etsivän nuorisotyön raportti, helmikuu 2021 
2. OKM, 22.2.2021, VN4646/2021: Kirje etsivään nuorisotyöhön liittyvistä muutok-

sista vuonna 2021 
3. OKM, 2.3.2021, VN5319/2021, päätös: Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös am-

matillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaun sekä muiden yhteisten ha-
kujenaikataulun muuttamisesta 

4. OPH, 9.3.2021, OPH-557-2021, määräys: Perusopetuksen opetussuunnitelman 
perusteiden 2014 muutokset ja täydennykset kappaleisiin 1.4 Paikallisen opetus-
suunnitelman laadinta ja keskeiset opetusta ohjaavat ratkaisut sekä 15.4.19 Oppi-
laanohjaus 

5. Eläkeliiton Etelä-Pohjanmaan piirin kevätkokouksen 15.3.2021 kannanotto: Lii-
kunta ikäihmisille 

6. Järviseudun koulutuskuntayhtymän kokouskutsu/esityslista 18.3.2021 
7. AVI 18.3.2021, LSSAVI/3789/2019: Valtionavustuksen palautuspyyntö 
8. Etelä-Pohjanmaan liitto, tiedote 22.3.2021: Etelä-Pohjanmaan Kulttuurikartta on 

julkaistu! 
9. Museovirasto 30.3.2021, Limutipun katon uusiminen, MV/54/02.05.00/2020 

                      
 

Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee edellä olevat asiat 
tietoonsa saatetuksi. 

 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.  
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37 § MUUT ASIAT 

Siv.ltk § 37 
6.4.2021 
 1.   Seuraava kokous on 13.4.2021, sekä toukokuussa 18.5.2021 
 2.   Varhaiskasvatuksen tyytyväisyyskysely.  

3. Uuden päiväkodin käyttö, kerrattiin voimassa olevan varhaiskasvatuslain määrit-
telemät ryhmäkoot ikäryhmittäin.   

  
 Merkittiin, että Terhi Kultalahti poistui 19.03. 
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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 26 - 28, 37 – 39 
 

 Koska päätöksestä voidaan tehdä Kuntalain 89 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 
Pykälät   29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 (kohta 1)    
 

 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 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 (kohta 1)    

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.   .  .2021 (julkaistu kunnan verkkosivulla   .  .2021). 
Tiedoksisaanti pvm.   .    .2021. 
 
 
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. 

 
 


