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MUUT SAAPUVILLA OLLEET Päivi Lappinen                      esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä                 
Mirva Pietilä                          kunnanhall. ed.                    
Alina Lehto                            kunnanhall. pj                     
Mikko Huhtala                              kunnanjohtaja                                     
Silja Kultalahti                       nuorisovaltuuston edustaja 
Merle Kupila, paikalla              kirjastonjohtaja  
                      klo 17-17.25 

LAILLISUUS JA  
PÄÄTÖSVALTAISUUS 

§ 53 

ASIAT § 53 – 62 
 

PÖYTÄKIRJAN  
TARKASTUSTAPA 

§ 55 
 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS 
JA VARMENNUS 

 
 
 
Ann-Helen Mäkelä 
puheenjohtaja 

 
 
  
Päivi Lappinen 
pöytäkirjanpitäjä  

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. 
Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimil-
lamme. 
 
Evijärvi, 9.8.2022  
 
 
Sakari Lehto                            Saija-Liisa Niemi 

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY 
YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ 

Evijärven kunnan verkkosivuille 
 
Evijärvi,     . pnä                  elokuuta  2022 
 
 
Marjaana Hinkka, sivistystoimen toimistonhoitaja 
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53 § LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Siv.ltk § 53 
9.8.2022 Kokouskutsu on lähetetty sähköpostilla torstaina 4.8.2022. 

Kokouksessa on läsnä viisi jäsentä ja kaksi varajäsentä. 
 

Ehdotus: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
Päätös: Todettiin.  
 
Merkittiin, että kokous kuuli kirjastonjohtaja Merle Kupilaa kirjaston ajankohtaisista 

 asioista klo 17- 17.25. 

 
 

 54 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 

Siv.ltk § 54 
9.8.2022  
 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. 

 
 

  55 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA 

Siv.ltk § 55 
9.8.2022   

Ehdotus: Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Iris Takamaa ja Antti Ahopelto. 
 
 Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sakari Lehto ja Saija-Liisa Niemi. 
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56 § KOULUJEN OMAT ARVIOINNIT LUKUVUODESTA 2021-22  

Siv.ltk § 56  
9.8.2022 

Koulut ovat toimittaneet omat arviointinsa lukuvuodesta 2021–22.  
 
Arvioinnit lähetetään esityslistan oheismateriaalina.  

 
Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee koulujen omat arvi-
oinnit lukuvuodesta 2021–22 tietoonsa saatetuiksi. 

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Lisätietoja sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen, puh. 06 2412 3210 tai 044 7699 210, 
sähköposti etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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57 § KURAATTORIN RAPORTTI KEVÄÄLTÄ 2022 

Siv.ltk § 57  
9.8.2022 Koulukuraattori on toimittanut kuraattoriraportin keväältä 2022. 
 
 Raportti lähetetään esityslistan oheismateriaalina. 
  

Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee Kuraattoriraportin 
keväältä 2022 tietoonsa saatetuksi. 

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Lisätietoja sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen, puh. 06 2412 3210 tai 044 7699 210, 
sähköposti etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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58 § EEPOS –KIRJASTOJEN KÄYTTÖSÄÄNTÖJEN PÄIVITYKSEN HYVÄKSYMINEN 

Siv.ltk § 58  
9.8.2022 Eepos -kirjastojen nykyiset käyttösäännöt on otettu käyttöön 1.2.2017.  
 Eepos –kirjastojen johtoryhmä on valmistellut käyttösääntöjen päivitystä. Päivitykses-
 sä varaus-, kaukolaina- ja myöhästymismaksuihin tulee pieni korotus. Kirjaston käyt
 töoikeuden menetys –kohtaan on tarkennettu päätöksenteko. Käyttöoikeuden mene-
 tyksestä on tehtävä hallintopäätös ja asianomaista kuultava ennen päätöksentekoa. 
 Lisäksi tekstiin on tehty muutamia ajanmukaistamismuutoksia. 
 
  Liitteessä 1 päivitetyt käyttösäännöt. Säännöt tulevat voimaan kaikissa Eepos –kirjas-
 toissa 1.1.2023. 
  
 Evijärven kunnan hallintosäännön 24 §:n johdan 9 mukaan sivistyslautakunta päättää 
 toimialansa sääntöjen hyväksymisestä. 

Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta hyväksyy liitteessä 1 olevat Ee-
pos-kirjastojen päivitetyt käyttösäännöt Evijärven kirjaston osalta. 

  Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

Lisätietoja: kirjastonjohtaja Merle Kupila, puh 06 2412 3230, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi 

 
 

 

  

mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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59 § OMATOIMIKIRJASTON KÄYTTÖSÄÄNTÖJEN PÄIVITYS 

Siv.ltk § 59  
9.8.2022 Kirjaston johtaja on toimittanut päivitetyt Evijärven omatoimikirjaston käyttösäännöt 
 lautakunnalle hyväksyttäväksi. Käyttösäännöissä on muutettu omatoimikirjaston 
 avoinna oloaikoja siten, että omatoimikirjasto on avoinna joka päivä klo 7.00 – 21.00. 
 Lisäksi kohta 6 on päivitetty toisen kirjastonaineiston palautuksen ja lainaamisen 
 osalta nykyisen käytännön mukaiseksi. 
 
 Päivitetyt omatoimikirjaston käyttösäännöt on liitteenä, liite 2. Säännöt tulevat voi-
 maan sivistyslautakunnan hyväksyttyä ne ja päätös on tullut lainvoimaiseksi. 
  
 Evijärven kunnan hallintosäännön 24 §:n johdan 9 mukaan sivistyslautakunta päättää 
 toimialansa sääntöjen hyväksymisestä. 

Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta hyväksyy liitteessä 2 olevat Evi-
järven kunnan omatoimikirjaston käyttösäännöt liitteen mukaisina. 

  Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

Lisätietoja: kirjastonjohtaja Merle Kupila, puh 06 2412 3230, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi  
 
 

  

mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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60 § VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET 

Siv.ltk § 60 
9.8.2022  

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: 
§ 303 Virkavapaan myöntäminen 
§ 305 Määräaikaisten koulunkäynninohjaajien ottaminen ajaksi 8.8.2022–3.6.2023 
§ 311 Opintovapaan myöntäminen 
§ 312 Hankintarenkaan tuoretuotteet hankintakaudelle 1.7.2022–30.6.2024 + 2 vuo-
den optio 
§ 315 Kuljetustarjouksen hyväksyminen Evijärvi-Vastaanottokeskus, Seinäjoki 
§ 316 Lukion ja peruskoulun yhteisen biologian ja maantiedon lehtorin vuorotteluva-
paan sijainen 
§ 317 Perusopetuksen laaja-alaisen erityisopettajan valitseminen 
§ 318 Määräaikaisen henkilökohtaisen koulunkäynninohjaajan valitseminen 
§ 319 Henkilökohtaisen koulunkäynninohjaajan valinta, alakoulu 
§ 324 Ankkuriohjaajan sijaisen valinta 
§ 326 Perusopetuksen laaja-alaisen erityisopettajan valitseminen 
§ 327 Teknisentyön opettajan valitseminen 
§ 328 Eron myöntäminen 
§ 329 Valmistavan opetuksen opettajan valinta ajaksi 8.8.2022-3.6.2023 

 
Sivistystoimen toimistonhoitaja: 
§ 5 Päätös vuosisidonnaisesta lisästä 
§ 6 Koulukuljetuspäätös 
§ 7 Koulukuljetuspäätös 
§ 8 Koulukuljetuspäätös 
§ 9 Koulukuljetuspäätös 
 
 
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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61 § ILMOITUSASIAT 

 
Siv.ltk § 61 
9.8.2022 Sivistyslautakunnan tietoon saatetaan seuraavat asiat, joita koskevat asiakirjat 

ovat tutustumista varten nähtävänä kokouksessa 
  

1. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, hankintajohtajan viranhaltijapäätös 6.4.2022: 
Tuoretuotteet sopimuskaudelle 1.7.2022–30.6.2024 (+ 2 v optio) 

2. Seinäjoen koulutuskuntayhtymä: Opinlakeus johtoryhmän kokouksen 23.5.2022 
pöytäkirja 

3. Opetus- ja kulttuuriministeriön kirje 15.6.2022 VN/13171/2022: Vähälevikkisen 
laatukirjallisuuden ostotuen kuntakohtainen määräraha vuonna 2022 ja yleisten 
kirjastojen kirjatilaukset 

4. Opetushallitus 31.5.2022, 3/615/2022: Valtionavustushakemusta koskeva päätös 
– Kansainvälisyys lukiokoulutuksessa 2022 

5. Centria -ammattikorkeakoulu, kirje 21.6.2022: Harjoittelusopimuksen irtisanomi-
nen 

6. Opetushallitus 23.6.2022, OPH-2994-2022, ohje: Opetuksen ja koulutuksen jär-
jestäjien tietojen tallentaminen opetuksen ja koulutuksen valtakunnalliseen tieto-
varantoon KOSKI-palvelun kautta 

7. Opetushallitus 29.6.2022, OPH-2994-2022: Määräys opetuksen ja koulutuksen 
järjestäjien tietojen tallentamisesta KOSKI-tietovarantoon 

8. Järviseudun koulutuskuntayhtymä: Kuntayhtymävaltuuston kokouksen 28.6.2022 
pöytäkirja 

 
  

Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee edellä olevat asiat 
tietoonsa saatetuksi. 

 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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62 § MUUT ASIAT 

Siv.ltk § 62 
9.8.2022 

1. Seuraava kokous on  
2. Lukion juhlavuoden julkaisu 
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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  53 – 57, 60 - 62 
 

 Koska päätöksestä voidaan tehdä Kuntalain 89 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 
Pykälät   58, 59 
 

 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 58 ja 59 

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.   .  .2022 (julkaistu kunnan verkkosivulla   .  .2022). 
Tiedoksisaanti pvm.   .    .2022. 
 
 
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. 

 
 


