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38 § VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELIN KATTOARVON HYVÄKSYMINEN 

Siv.ltk § 38  
8.6.2017 Valmistelija Päivi Lappinen 
 

Sivistyslautakunta päätti kokouksessaan 25.4.2017 § 33 ottaa palvelusetelin käyttöön 
varhaiskasvatuksessa. Ennen palvelusetelin käyttöön ottoa on määriteltävä setelin 
hinta ja hyväksyttävä sääntökirja. 
 
Kunnan tulee määrittää palvelusetelin arvo (laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelu-
setelistä § 7) niin, että se on asiakkaan kannalta kohtuullinen. Kohtuullisuutta arvioi-
taessa on otettava huomioon kustannukset, jotka aiheutuvat kunnalle vastaavan pal-
velun tuottamisesta kunnan omana tuotantona tai hankkimisesta ostopalveluna sekä 
asiakkaan maksettavaksi jäävä arvioitu omavastuuosuus. Palvelusetelin arvoa määri-
teltäessä ei oteta huomioon palveluja, jotka asiakas ostaa oma-aloitteisesti palvelujen 
tuottajalta. 
 
Päiväkodin nettokustannukset ovat vuoden 2016 tilinpäätöksen mukaan 330 586 €. 
Päiväkodin paikkamäärä on 36, näin ollen yksi paikka kuukaudessa maksaa 765 €.  
 
Palvelusetelillä järjestettävää varhaiskasvatusta myönnetään siinä laajuudessa mihin 
lapsi olisi oikeutettu kunnallisessakin varhaiskasvatuksessa. 

 
 Palvelusetelin arvon ja omavastuuosuuden määräytymisessä, tarkistamisessa ja 

muuttamisessa käytetään samaa ohjeistusta kuin kunnallisen varhaiskasvatuksen 
asiakasmaksujen kohdalla. Varhaiskasvatuksen palvelusetelin lapsikohtainen arvo 
määräytyy käytön mukaan samoin kuin kunnallinen päivähoitomaksu. Evijärven kun-
nalla on käytössä seuraavat käyttöajat: 

 
 - 1-10 päivää, 50% kattohinnasta 
 - 11 – 15 päivää, 75 % 
 - yli 15 päivää, 100 % 
 - esikoululaisen osa-päivähoitomaksu 60 % 
 

Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta päättää, että 
 
1. varhaiskasvatuksen palvelusetelin kattoarvo on 765 €, 
2. varhaiskasvatuksen palvelusetelin lapsikohtainen kattoarvo määräytyy käytön 

mukaan siten, että käytön ollessa 1-10 päivää arvo on 382 € ja käytön ollessa 11-
15 päivää arvo on 574 € , 

3. palvelusetelin kattoarvo tarkistetaan vuosittain ennen uuden päivähoitokauden al-
kua. 

 
 Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

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

 
Siv.ltk § 39 
8.6.2017 Valmistelija sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen 
 

Maakunnallisessa perusopetuksen opetussuunnitelmassa OPS-16 on hyväksytty pe-
ruskoulun tuntijako. Valtioneuvoston tuntijakoasetuksen mukainen vähimmäistunti-
määrä on 222 tuntia, maakunnallisessa opetussuunnitelmassa vähimmäistuntimäärä 
on 226 tuntia. Lisätunnit ovat B1 kielessä (1 ), yrittäjämäisessä toimintatavassa (1) ja 
alkuopetuksen painotustunneissa (2). Kunnat voivat halutessaan resurssoida tunteja 
yli vähimmäistuntimäärän. 
 
Sivistyslautakunta on hyväksynyt 10.2.2015 maakunnallisen tuntijaon Evijärven kou-
lujen tuntijaoksi.  Siinä oppiaineiden tuntimäärät on määritelty myös vuosiluokittain si-
ten, että vuosiviikkotunteja luokilla 1 – 2 on 20 tuntia, 3. luokalla 22 tuntia, 4. luokalla 
24 tuntia ja 5. ja 6. luokalla 25 tuntia. Valtakunnallisessa tuntijaossa oppiainekohtaisia 
tuntimääriä ei ole määritelty vuosiluokittain.  
 
Mikäli maakunnallinen tuntijako otetaan käyttöön, tarvitaan joko ylimääräisiä kuljetuk-
sia tai oppilaille tulee odotustunteja, joille on järjestettävä tekemistä ja valvonta. Odo-
tustunteja järkevämpää on järjestää ko. tunneille opetusta. 
 
Koulujen johtajien kanssa on keskusteltu asiasta ja päädytty esittämään, että 5. ja 6. 
luokkalaisten vuosiviikkotuntimäärä on 26 tuntia. 5. luokan lisätuntia esitetään äidin-
kieleen ja 6. luokan matematiikkaan. 
 
Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta päättää, että  

1.  Evijärven koulujen tuntimäärä on yhteensä 228, 
2.  5. luokalla äidinkieltä on 5 tuntia (maakunnallisessa tuntijaossa 4) ja  
3.  6. luokalla matematiikkaa on 4 tuntia (maakunnallisessa tuntijaossa 3). 
 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
 
Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen, puh. 06 2412 3210 tai 044 7699 
210, sähköposti etunimi.sukunimi@evijarvi.fi  
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40 § SÄRKIKYLÄN KOULUN VALINNAISAINEIDEN HYVÄKSYMINEN LUKUVUODEK-
SI 2017-18 

Siv.ltk § 40 
8.6.2017 Valmistelija sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen 
 

Uuden opetussuunnitelman perusteiden mukaan valinnaisia opintoja on tarjottava 
myös alakoulussa. Valinnaisten opintojen yhteisenä tehtävänä on syventää oppimis-
ta, laajentaa opintoja ja vahvistaa jatko-opintovalmiuksia. Valinnaiset opinnot tarjoa-
vat oppilaalle mahdollisuuden kehittää osaamistaan kiinnostuksensa suunnassa. Va-
linnaisuus myös tukee opiskelumotivaatiota ja kartuttaa valintojen tekemisen taitoja. 
 
Valinnaisia opintoja on kolmen laisia: taide- ja taitoaineiden valinnaiset (T&T), joita 
valtioneuvoston asetuksen mukaa tulee vuosiluokilla 1-6 olla vähintään kuusi vuosi-
viikkotuntia ja vuosiluokilla 7-9 viisi vuosiviikkotuntia, oppilaan valinnaisaineet (VAL), 
joita tulee olla vähintään yhdeksän vuosiviikkotuntia perusopetuksen aikana. Lisäksi 
voidaan tarjota valinnaisia kieliä.  
 
Maakunnallisessa opetussuunnitelmassa vuosiluokkien 1-6 taide- ja taitoaineiden va-
linnaisista on yksi vuosiviikkotunti luokilla 3, 5 ja 6 sidottu käsityöhön. Luokilla 4, 5 ja 
6 taide- ja taitoaineiden valinnaisia on yksi vuosiviikkotunti, 8. luokalla kolme ja 9. 
luokalla kaksi. Oppilaan valinnaisaineita on vuosiluokilla 4., 5. ja 6. luokalla yksi vuo-
siviikkotunti ja 8. ja 9. luokilla molemmilla kolme vuosiviikkotuntia.  
 
Valinnaisaineet tarjotaan joustavasti koulun vahvuuksien ja resurssien mukaan. Ne 
voivat olla eripituisia ja –laajuisia oppikokonaisuuksia. Valinnaisaineita voidaan käyt-
tää myös painotetun opetuksen toteuttamiseen. Alakouluissa yhden valinnaisaineen 
tulee tukea yrittäjämäinen toimintatapa –ajatusta. 
 
Valinnaisuus voi liittyä mihin tahansa yksittäiseen oppiaineeseen, myös taide- ja tai-
toaineisiin tai kieliin. Ne voivat liittyä myös useampiin oppiaineisiin tai suoraan laaja- 
alaiseen osaamiseen. Valinnaisaineiden toteuttamisessa voidaan hyödyntää opetta-
javaihtoa eri koulujen välillä ja ne voidaan suunnitella toteutettavaksi useamman vuo-
siluokan yhdistelmänä. 
 
Sivistyslautakunta on hyväksynyt alakoulujen valinnaisaineet 26.4.2016 § 31. Särki-
kylän koulu on tuolloin tehnyt valinnaisainetarjottimen lukuvuodeksi 2016-17 ja on nyt 
toimittanut valinnaisaineiden tarjottimen lukuvuodeksi 2017-18, liite 2.   
 
Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta hyväksyy Särkikylän koulun va-
linnaisainetarjottimen liitteen 2 mukaisena. 
 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen, puh. 06 2412 3210 tai 044 7699 
210, sähköposti etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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41 § LUKIOLAISTEN KANNETTAVIEN TIETOKONEIDEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUK-
SEN HYVÄKSYMINEN  

 
Siv.ltk § 41 
8.6.2017 Valmistelija sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen 
  

Lukiolaisten kannettavien tietokoneiden hankinnasta on tehty päätös (stj 22.5.2017 § 
251). Tarjouspyynnössä pyydettiin hinta kahdesta eritasoisesta koneesta, joista opis-
kelija valitsee toisen. Opiskelijan kanssa tehtävän käyttöoikeussopimuksen hyväksyy 
sivistyslautakunta (hallintosääntö 24 §, 21 mom). 
 
Sopimusluonnoksessa oleva opiskelijan maksama käyttöoikeuskorvaus perustuu ta-
lousarviossa varattuun määrärahaan ja oletukseen, että kaikki lukion alkavat ja jatka-
vat ottavat koneen. 
 
Sopimusluonnos liitteenä, liite 3.  

 
Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta hyväksyy liitteenä olevan kan-
nettavan tietokoneen käyttöoikeussopimuksen. 

 
 Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
   

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

 
 

mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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42 § LÄHIKOULUPÄÄTÖS 

Siv.ltk § 42 
8.6.2017 Valmistelija sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen 
 

Perusopetuksen oppilaalla on oikeus käydä kunnan osoittamaa omakielistä lähikou-
lua (PoL § 28). Perusopetuslain 6 §:n mukaan kunta osoittaa oppivelvolliselle lähikou-
lun, jossa annetaan opetusta sellaisella oppilaan omalla kielellä, jolla kunta on velvol-
linen opetusta järjestämään.  
 
A:n huoltajat ovat hakeneet A:n lähikouluksi Kruunupyyn kunnan Småböndersin kou-
lua. Perhe on ruotsinkielinen. 
 
Perusopetuksen oppilaasta saatavan valtionosuuden valtio maksaa suoraan opetuk-
sen järjestävälle kunnalle. 
  
Hallintosäännön 24 §:n 4 kohdan mukaan sivistyslautakunta päättää oppilaan lähi-
koulun nimeämisestä. 
 
Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta päättää nimetä A:n lähikouluksi 
Småböndersin koulun. 
 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

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

mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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43 § ARVIOINTILOMAKKEIDEN HYVÄKSYMINEN 

Siv.ltk § 43 
8.6.2017 Valmistelija sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen 
 

Arviointityöryhmä on valmistellut luokkien 1 – 6 lukuvuosiarviointilomakkeet. Lomak-
keet pohjautuvat Eteläpohjalaisen perusopetuksen opetussuunnitelmaan. 
 
Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta päättää hyväksyä luokkien 1 – 
6 liitteen mukaisina. Liite 4. 
 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
 
Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen, puh. 06 2412 3210 tai 044 7699 
210, sähköposti etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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44 § LAUSUNTO XXXXXXXXXXXXXXXX VALITUKSEEN KOSKIEN SIVISTYSLAUTA-
KUNNAN PÄÄTÖSTÄ 14.3.2017 § 18  

Siv.ltk § 44 
8.6.2017 Valmistelija sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen 
 

Hallinto-oikeus pyytää sivistyslautakunnan lausuntoa xxxxxxxxxxxxxxx valitukseen 
koskien sivistyslautakunnan päätöstä 14.3.2017 § 18, jossa sivistyslautakunta on hy-
lännyt Kattilakosken tekemän oikaisuvaatimuksen sivistyslautakunnan päätökseen 
31.1.2017 § 7 Liikuntapaikkarakentaminen 2017. 
 
Valituksessa vaaditaan sivistyslautakunnan päätöksen 31.1.2017 § 7 kumoamista. 
 
Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta toteaa lausuntonaan, että:  
 
Kunnan talousarvion investointiosassa on liikuntapaikkarakentamiseen talousarvio-
vuodelle 2017 varattu 200 000 euroa ja suunnitelmavuosille 2018 ja 2019 kummalle-
kin 100 000 euroa. Kunnan talousarvio on julkinen asiakirja ja se on kaikkien kunta-
laisten nähtävissä. Julkisuudesta huolimatta, esityslistaan ei ole laitettu hankintoihin 
varatun määrärahan suuruutta, koska sen on huomattu vaikuttavan tarjouskilpailuvai-
heessa saatuihin tarjouksiin. Lautakunta toki on tietoinen paljonko rahaa talousarvi-
ossa on varattu. 
 
Sivistyslautakunta on hyvin tietoinen talousarvion sitovuudesta, eikä ole aikonut ylit-
tää investoinneissa varattua määrärahaa. Päätösehdotuksessa nimenomaan maini-
taan ”edellytyksenä varatun määrärahan riittäminen”. Päätösehdotus hyväksyttiin ää-
nestyksen jälkeen äänin 7-2 ja lautakunta siis hyväksyi liikuntapaikkarakentamisen 
edellytyksellä, että määräraha riittää. Määrärahan riittämistä seurataan ja kohteet to-
teutetaan sen mukaan kuin varattu raha riittää. Päätetyistä liikuntapaikkarakentami-
sen toimenpiteistä osa on suunnittelua, osa selvittämistä ja osa toteuttamista.  
 
Valittajan kysymykseen ”Ovatko sivistystoimenjohtajan ehdotuksen perustelut muun-
neltua/vaihtoehtoista totuutta” koskien kuntalaisten kuulemista ja demokratian toteu-
tumista, sivistyslautakunta toteaa edelleen, että kuntalaiset ja eri kylien asukkaat ovat 
aidosti saaneet vaikuttaa asiaan. Kaikki pykälässä päätetyt liikuntapaikat ovat olleet 
koulujen, kylien, liikunnanharrastajien ja liikunta-alueiden käyttäjien esittämiä tarpeita 
ja toiveita.  
 
Sivistyslautakunta ei ole ylittänyt toimivaltaansa päättäessään liikuntapaikkarakenta-
misesta, päätös ei ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä, eikä päätös muuten-
kaan ole lainvastainen. 
 
 
 
Marita Huhmarsalo ehdotti, ettei lausuntoa hyväksytä, ja että alkuperäinen oikai-
suvaatimus hyväksytään. Ehdotus raukesi kannattamattomana. 

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

mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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45 § OIKAISUVAATIMUS/PAHKAKANKAAN LIIKENNE KY 

 
Siv.ltk § 45 
8.6.2017 Valmistelija Päivi Lappinen 
  

Pahkakankaan Liikenne Ky on jättänyt 4.4.2017 päivätyn oikaisuvaatimuksen koskien 
sivistyslautakunnan päätöstä 14.3.2017 § 17. Vaatimuksena on, että päätös kumo-
taan ja Pahkakankaan Liikenne Ky:n linja PSA-sopimus KÄYTTÖ-559082 lisälaskut 
hyväksytään. Perusteluna on, että päätös perustuu väärään laskentatapaan ja/tai 
väärinymmärrykseen. Toisena oikaisuvaatimusperusteena Pahkakankaan Liikenne 
Ky vetoaa liikennöitsijöiden tasavertaiseen kohteluun vastaavissa tapauksissa. 
 
Kuntalain 89 §:n mukaan oikaisuvaatimuksen voi tehdä sekä tarkoituksenmukaisuus- 
että laillisuusperiaatteella. Oikaisuvaatimusta käsittelevä viranomainen käsittelee ni-
menomaan oikaisuvaatimuksen eikä koko sitä asiaa, jota oikaisuvaatimus koskee. 
Oikaisuvaatimus voidaan hylätä tai hyväksyä. Jos oikaisuvaatimus hyväksytään, al-
kuperäinen päätös joko kumotaan tai sen tilalle tehdään uusi päätös. 
 
Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta päättää: 
 
1. hyväksyä oikaisuvaatimuksen sivistyslautakunnan päätöksen 14.3.2017 § 17 koh-

tien 2. Maksaa Pahkakankaan Liikenne Ky:lle lisäkorvausta Lahdenkylän koulun 
väistön vuoksi aiheutuneista lisäkustannuksista ko. linjalla ajalta 14.12.2015 – 
24.2.2017 3,90 €/päivä, yhteensä 900,90 € (sis. alv)  
ja 3. Maksaa Pahkakankaan Liikenne Ky:lle lisäkorvausta ko. linjalle 3,90 €/päivä 
(sis alv) linjan voimassaoloajan, kuitenkin enintään niin kauan kuin Lahdenkylän 
koulun oppilaat ovat väistössä Särkikylän koulussa ja linjalle tarvitaan isompi auto 
osalta ja käsitellä asian tältä osin uudestaan tässä kokouksessa,  
 

2. hylätä oikaisuvaatimuksen Pahkakankaan Liikenne Ky:n lisälaskun osalta, koska 
laskussa vaadittu lisäkorvaus 165 €/päivä on kohtuuton ja sivistyslautakunta on jo 
asian käsittelyn ensimmäisessä vaiheessa ilmoittanut olevansa valmis neuvotte-
lemaan korvauksesta. 
 

3. Lisäksi sivistyslautakunta toteaa, että oikaisuvaatimuksen perusteluiden kohdan 
1. ”Sivistyslautakunnan päätös perustuu väärään laskentatapaan ja/tai väärinym-
märrykseen” osalta sivistyslautakunta on tehnyt päätöksestään 31.1.2017 § 12 it-
seoikaisun ja asia on käsitelty uudestaan 14.3.2017 § 17. 
Oikaisuvaatimuksen perusteluiden kohdassa 2. mainitut Järviseudun Linja Oy:n ja   
Pahkakankaan Liikenne Ky:n tapaukset eivät ole suoraan verrattavissa keske-
nään. Pahkakankaan Liikenne Ky:n linja on käyttöoikeussopimukseen perustuva 
linja, jolle Ely-keskus ja kunta maksavat lipputaksan lisäksi yhteensä 19 800 eu-
roa vuodessa käyttöoikeuskorvausta. Järviseudun Linja Oy:n linja on siirtymäajan 
liikennöintisopimuksen mukainen linja, johon ei makseta tukea.  
Järviseudun Linja Oy:n linja tuli kannattamattomaksi, kun linjan kääntämisen 
vuoksi osa oppilaista lakkasi käyttämästä linjaa ja lipputulot laskivat. Pahkaka-
kankaan Liikenne Ky:n linjassa on kyse oppilasmäärän lisääntymisestä ja sen ai-
heuttamasta tarpeesta laittaa linjalle isompi auto. Oppilasmäärän lisääntyminen 
on myös nostanut lipputuloja.  
Lahdenkylän koulun oppilaiden siirtyminen väistöön Särkikylän kouluun pitensi 
myös Järviseudun Linja Oy:n linjaa, kyseessä ei siis ollut pelkkä linjan kääntämi-
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nen. Pahkakankaan Liikenne Ky:lle maksetaan matkan pitenemisestä sopimuk-
sen mukainen lisäkilometrihinta.  
Sivistyslautakunta toteaa vielä, että oikaisuvaatimuksen alainen asia koskee ni-
menomaan tuen maksamista Pahkakankaan Liikenne Ky:n linjalle. Kun sivistys-
lautakunta päätti olla hyväksymättä liikennöitsijän laskua lisäkorvauksesta, se 
samalla päätti neuvotella lisäkorvauksen suuruudesta.  
 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

 
Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen, puh. 06 2412 3210 tai 044 7699  
210, sähköposti etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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46 § PAHKAKANKAAN LIIKENNE KY:N LISÄLASKU AJALTA 14.12.2015 - 22.12.2016  

Siv.ltk § 12 
31.1.2017 Valmistelija sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen 
 

Pahkakankaan Liikenne Ky on jättänyt lisälaskun koskien Vitsjönin linjaa (Reittipoh-
jainen käyttöoikeussopimus KÄYTTÖ 559082).  Perusteluna on Lahdenkylän koulun 
väistön vuoksi nousseet kustannukset, yli 10 %, koska jouduttu investoimaan suu-
rempi auto, jotta käyttöoikeussopimuksen mukainen vaatimustaso täyttyy.  
 
Ely-keskus oli syksyllä -15 päättänyt ottaa ko. linjalla käyttöön optiovuoden. Sopi-
muksen mukainen auto reitille oli 22-paikkainen. Kun Lahdenkylän koulu joutui siirty-
mään väistötiloihin Särkikylään, linjalle tarvittiin isompi auto. Ely-keskus oli saanut il-
moituksen, että liikennöitsijä ajaa linjaa eri autolla kuin sopimuksessa on sovittu. Il-
man väistöä pienempi auto olisi riittänyt koko sopimuskauden ajaksi.  
 
Liikennöitsijä on hakenut linjaan muutoksen Särkikylään saakka ja saanut sen.  
Ely –keskus ja kunta molemmat maksavat liikennöitsijälle käyttöoikeuskorvausta  
edelleen 9.900 € vuodessa, yhteensä 19.800 €. Lisäksi liikennöitsijä saa lipputaksan 
mukaisen hinnan jokaisesta kuljetuksessa olevasta oppilaasta.  
 
Liikennöitsijä on aiemmin hakenut ko. linjalle lipputukea samasta syystä. Sivistyslau-
takunta päätti olla maksamatta tukea (1.6.2016 § 40), koska kyse on käyttöoikeusso-
pimusliikenteestä, johon ei voi maksaa lipputukea. Ely –keskus on määrittänyt linjalle 
lipun hinnan ja liikennöitsijän on pitänyt sisällyttää jo tarjoukseensa mahdollinen lip-
putuki.  
 
Liikennöitsijä on hakenut 8.6.2016 Ely-keskukselta lisätukea linjalle reitillä tapahtu-
neiden muutosten vuoksi. Liikennöitsijän, Ely-keskuksen ja Evijärven kunnan yhtei-
nen neuvottelu asiasta pidettiin 25.8.2016. Koska linjan muutos johtuu kunnasta, Ely-
keskus ei muuta liikennöintikorvaustaan. 
 
Reittipohjaisen käyttöoikeussopimuksen mukaan sopimuksen mukaiseen vuotuiseen 
ajokilometrien määrään voidaan neuvotella vähäisiä muutoksia, mikäli olosuhteet tai 
liikenteen järjestämisen edellytykset ovat muuttuneet niin, että liikennettä ei ole tar-
koituksenmukaista tai mahdollista hoitaa sovitulla tavalla. Muutoksen kokonaisvaiku-
tus saa olla enintään 10 % vuotuisesta liikennöintikorvauksesta. Liikennöinnissä ta-
pahtuneen muutoksen vaikutus korvaukseen lasketaan käyttäen perusteena reittipoh-
jaisessa käyttöoikeussopimuksessa sovittuja ajokilometrien hintoja, 1,80 €/M-P ajettu 
kilometri, sis alv. Jos muutos on suurempi, voidaan linja kilpailuttaa uudestaan. Ely-
keskus katsoo linjat aina tapauskohtaisesti, eikä ole kilpailutanut linjaa uudestaan. 
Liikennöitsijällä on myös mahdollisuus antaa uusi ehdotus hinnasta tai irtisanoa so-
pimus. Sovitusta ajokilometrihinnasta voidaan Ely-keskuksen mukaan neuvotella. 
 
Liikennöitsijän kanssa on sovittu, että hän voi laskuttaa linjan reittimuutoksen koulu-
keskus-Särkikylän koulu aamuisin ja Särkikylän koulu-koulukeskus iltapäivisin kilo-
metritaksan mukaan ja näin liikennöitsijä on toiminut ja kirjanpidon mukaan kunta on 
myös maksanut. Laskutettu ja maksettu kilometrihinta on ollut 1,80 €. Liikennöitsijän 
lisälaskun mukaan laskettuna kilometrihinta lisälaskussa on 5,15 €. Aikaisempi ajoki-
lometrihinta on laskettu 22-paikkaisen auton mukaan, väistön jälkeen reitillä on tarvit-
tu auto, johon sopii vähintään 42 oppilasta. 
 
Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta päättää: 
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1. olla hyväksymättä Pahkakankaan Liikenne Ky:n lisälaskua ja 
2. neuvotella Pahkakankaan Liikenne Ky:n kanssa uudesta lisäkilometrihinnasta. 
 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
 
Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen, puh. (06) 2412 3210, sähköposti: 
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
 

 ________ 
 
 
Siv.ltk § 17  
14.3.2017 Valmistelija sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen 
 

Sivistyslautakunta päätti kokouksessaan 31.1.2017 § 12 olla hyväksymättä Pahka-
kankaan Liikenne Ky:n lisälaskua ajalta 14.12.2015 - 22.12.2016 ja 9.1. - 31.1.2017 
ja neuvotella Pahkakankaan Liikenne Ky:n kanssa uudesta lisäkilometrihinnasta. 
Neuvotteluja aloitettaessa huomattiin, että sivistyslautakunnan päätös perustui vir-
heelliseen selvitykseen. Sivistystoimenjohtaja ilmoitti 6.2.2017 Pahkakankaan Liiken-
ne ky:lle asian itseoikaisusta ja uudelleen käsittelemisestä seuraavassa kokoukses-
sa. Sivistyslautakunnan päätös koski väliä koulukeskus - Särkikylä ja lisälasku väliä 
Lahdenkylän koulu – koulukeskus.  
 
Lahdenkylän koulun väistön vuoksi kaikki ko. linjalla olevat oppilaat ovat kyydissä 
koulukeskukseen saakka. Kuljetettavia oppilaita on 40. Sopimuksen mukainen auto 
reitille oli 22-paikkainen.  
 
Liikennöitsijä haki ko. linjalle lipputukea, sivistyslautakunta päätti olla maksamatta tu-
kea (1.6.2016 § 40), koska kyse on käyttöoikeussopimusliikenteestä, johon ei voi 
maksaa lipputukea. Liikennöitsijä haki 8.6.2016 Ely-keskukselta linjalle lisätukea, jota 
Ely-keskus ei hyväksynyt. 
 
Ely-keskuksen ja kunnan korvaus linjasta on yhteensä 19 800 euroa vuodessa. Kou-
lupäiviä lukuvuonna 2015-16 oli 189 ja lukuvuonna 2016-17 koulupäiviä on 187. Lii-
kennöintikorvaus on edellisenä lukuvuonna ollut 104,76 € koulupäivää kohti laskettu-
na ja tänä lukuvuonna 105,88 €/päivä. Lisäksi liikennöitsijä saa lipputaksan mukaisen 
hinnan jokaisesta kuljetuksessa olevasta oppilaasta, tänä vuonna se on noin 200 
€/päivä. Linja on liikennöitsijän ilmoituksen mukaan (Selvitys 15.8.2016) pystytty lii-
kennöimään kannattavasti pienemmällä kalustolla. 
 
Liikennöitsijä hakee lisäkorvausta 165 €/päivä, mikä on 9,17 €/km. Isompi auto vie lii-
kennöitsijän mukaan 15 litraa enemmän polttoainetta 100 kilometrillä. Matka, jolle li-
säkorvausta on haettu, on 18 km. Näin ollen polttoaineen kulutus linjalla on lisäänty-
nyt noin 3 litraa päivää kohden. Koulupäiviä on 14.12.2015 – 22.12.2016 ollut 196, 
tammikuussa 2017 koulupäiviä on ollut 17 ja helmikuussa 18, yhteensä 231 päivää.  
 
Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta päättää: 
 
1. olla hyväksymättä Pahkakankaan Liikenne Ky:n linjan PSA-sopimus KÄYTTÖ-

559082 lisälaskuja, 

mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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2. maksaa Pahkakankaan Liikenne Ky:lle lisäkorvausta Lahdenkylän koulun väistön 
vuoksi aiheutuneista lisäkustannuksista ko. linjalla ajalta 14.12.2015 – 24.2.2017 
3,90 €/päivä, yhteensä 900,90 € (sis. alv) 

3. maksaa Pahkakankaan Liikenne Ky:lle lisäkorvausta ko. linjalle 3,90 €/päivä (sis 
alv) niin kauan kuin Lahdenkylän koulun oppilaat ovat väistössä Särkikylän kou-
lussa ja linjalle tarvitaan isompi auto. 

 
 Kokouksessa sivistystoimenjohtaja muutti ehdotustaan kohdan 3. osalta seuraavasti: 
 

”3. maksaa Pahkakankaan Liikenne Ky:lle lisäkorvausta ko. linjalle 3,90 €/päivä (sis 
alv) linjan voimassaoloajan, kuitenkin enintään niin kauan kuin Lahdenkylän koulun 
oppilaat ovat väistössä Särkikylän koulussa ja linjalle tarvitaan isompi auto.” 

 
Päätös: Sivistyslautakunta päätti: 
4. olla hyväksymättä Pahkakankaan Liikenne Ky:n linjan PSA-sopimus KÄYTTÖ-

559082 lisälaskuja, 
5. maksaa Pahkakankaan Liikenne Ky:lle lisäkorvausta Lahdenkylän koulun väistön 

vuoksi aiheutuneista lisäkustannuksista ko. linjalla ajalta 14.12.2015 – 24.2.2017 
3,90 €/päivä, yhteensä 900,90 € (sis. alv) 

6.  maksaa Pahkakankaan Liikenne Ky:lle lisäkorvausta ko. linjalle 3,90 €/päivä (sis 
alv) linjan voimassaoloajan, kuitenkin enintään niin kauan kuin Lahdenkylän kou-
lun oppilaat ovat väistössä Särkikylän koulussa ja linjalle tarvitaan isompi auto. 

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

    
Siv.ltk § 46 
8.6.2017 Etelä-Pohjanmaan Ely-keskuksen, Evijärven kunnan ja Pahkakankaan Liikenne Ky:n 

välisen sopimuksen mukaan liikenteenharjoittajalle maksettavaa käyttöoikeuskor-
vausta voidaan muuttaa silloin, kun kohteen liikennöintiä on muutettu. Reittipohjaisen 
käyttöoikeussopimuksen yleisten ehtojen mukaan muutoksen kokonaisvaikutus saa 
olla enintään 10 % vuotuisesta liikennöintikorvauksesta. Vuotuinen liikennöintikor-
vaus on 19 800 €. Ely-keskuksen mukaan 10 % lasketaan koko sopimuskauden hin-
nasta. Suuremman auton käytöstä ei Ely-keskuksen sopimusehdoissa ole sovittu 
erikseen, vaan kalustokoon muutos on yleensä jäänyt liikenteenharjoittajan vastuulle. 
Sopimuksessa ei liioin ole sovittu lisäkaluston hinnasta. Suuremman auton tarve tar-
koittaa yleensä, että matkustajamääräkin on suurempi ja näin ollen myös lipputulot 
ovat suuremmat.  

Hankintalain (§ 136) mukaan hankintasopimukseen voidaan tehdä muutos ilman 
hankintamenettelyä mm. silloin jos muutos johtuu olosuhteista, joita hankintayksikkö 
ei ole voinut ennakoida eikä muutos vaikuta hankintasopimuksen yleiseen luontee-
seen. Tällöin muutoksen arvo ei saa olla enemmän kuin 50 % alkuperäisen sopimuk-
sen arvosta. Ko. tapauksessa hankintayksikkö, joka on Ely-keskus, ei ole voinut en-
nakoida Lahdenkylän koulun väistöön joutumista, eikä muutos vaikuta hankintasopi-
muksen yleiseen luonteeseen. 

Alkuperäinen sopimuskausi on ollut 11 kuukautta (1.7.2014-31.5.2015), lukuvuosiksi 
2015-16 ja 2016-17 on otettu käyttöön optio. 

Liikennöitsijä hakee lisäkorvausta 165 €/päivä. Liikennöitsijän hakema lisäkorvaus 
laukaisee uudelleen kilpailuttamisvelvoitteen. Ko. linjan sopimus päättyy lukuvuoden 
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päättyessä ja näin ollen sitä on turha kilpailuttaa uudestaan. Muista korotusperusteis-
ta voidaan neuvotella sopimusvapauden nimissä.  
 
Isompi auto kuluttaa liikennöitsijän mukaan 15 litraa enemmän polttoainetta 100 kilo-
metrillä. Linjan pituus on 67 km ja linja ajetaan kaksi kertaa päivässä, näin ollen kilo-
metrejä päivässä on yhteensä 134. Kilometrimäärään on huomioitu myös väli koulu-
keskus – Särkikylän koulu aamuisin ja iltapäivisin. Polttoaineen kulutus isommalla au-
tolla ajettaessa päivää kohden laskettuna liikennöitsijän ilmoittamalla polttoaineen ku-
lutuksella on lisääntynyt 20,10 l/päivä  (15 l/100 km, kilometrejä 134). Koulupäiviä on 
14.12.2015 – 22.12.2016 ollut 196, tammikuussa 2017 koulupäiviä on ollut 17, helmi-
kuussa 18, maaliskuussa 20 ja huhtikuussa 18, yhteensä 269 päivää. Polttoaineen 
keskihintana ajalla 14.12.2015-30.4.2017 voidaan pitää 1,30 €. 
 
Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta päättää: 
 
1. olla hyväksymättä Pahkakankaan Liikenne Ky:n linjan PSA-sopimus KÄYTTÖ-   

559082 lisälaskuja, 
2. maksaa Pahkakankaan Liikenne Ky:lle lisäkorvausta Lahdenkylän koulun väistön 

vuoksi aiheutuneista lisäkustannuksista ko. linjalla ajalta 14.12.2015 – 31.3.2017 
26,13 €/päivä, yhteensä 7028,97 € (sis. alv) 

3. maksaa Pahkakankaan Liikenne Ky:lle lisäkorvausta ko. linjalle 26,13 €/päivä (sis 
alv) linjan voimassaoloajan, kuitenkin enintään niin kauan kuin Lahdenkylän kou-
lun oppilaat ovat väistössä Särkikylän koulussa ja linjalle tarvitaan isompi auto. 

 
 Marita Huhmarsalo ehdotti, että Pahkakankaan Liikenne Ky:n kanssa neuvotellaan tai 
 vaihtoehtoisesti lisälasku hyväksytään. Ehdotus raukesi kannattamattomana. 

 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 
 
 
Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen, puh. 06 2412 3210 tai 044 7699 
210, sähköposti etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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47 § TOIMENPITEET NIIDEN ALOITTEIDEN JOHDOSTA, JOIHIN EI OLE VIELÄ VAS-
TATTU TAI VASTAUS EI OLE OLLUT RIITTÄVÄ 

 
Siv.ltk § 47 
8.6.2017 
 Valmistelija sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen 
  

Kuntalain (365/1995) 28 §: 
” Kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa 
asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet. 
Valtuuston tietoon on saatettava vähintään kerran vuodessa sen toimivaltaan kuulu-
vissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet. 
Jos valtuuston toimivaltaan kuuluvassa asiassa aloitteen tekijöinä on vähintään kaksi 
prosenttia äänioikeutetuista kunnan asukkaista, asia on otettava valtuustossa käsitel-
täväksi viimeistään kuuden kuukauden kuluessa asian vireilletulosta.” 
 

 Evijärven kunnan hallintosäännön 63 §: 
 ”Kunnan asukkaiden aloitteet 

Kunnanhallituksen on vuosittain huhtikuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle 
luettelo valtuuston toimivaltaan kuuluvissa kunnan toimintaa koskevissa asioissa teh-
dyistä aloitteista ja niiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä. Valtuusto voi samalla 
todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun. 

 Jos aloite vaatii erityistä valmistelua, sen viranomaisen, jonka käsiteltäväksi aloite 
kuuluu, on ilmoitettava aloitteen tekijälle kahden kuukauden kuluessa aloitteen 
tekemisestä sen arvioitu käsittelyaika ja keneltä saa lisätietoja aloitteen käsittelystä.” 

 
 Evijärven kunnan valtuuston työjärjestys 5 §: 
 ”Valtuutettujen aloitteet   
 Kunnanhallituksen on vuosittain huhtikuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle 

luettelo valtuutettujen tekemistä ja kunnanhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita 
valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on 
ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta, 
mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.” 

 
Kunnanhallitus on saattanut aloitteet ja niiden johdosta tehdyt toimenpiteet valtuustol-
le tiedoksi ja valtuusto on ne tietoonsa merkinnyt 29.6.2017.  

 
 Kuntalaisaloitteet, jotka kuuluvat sivistystoimen toimialaan ja joihin ei vielä ole 

vastattu tai vastaus ei ole ollut riittävä:  
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx ym. kuntalaisaloite 29.8.2016 työryhmän nimeämiseksi 
Lahdenkylän koulun pikaisesta remontoinnista Taloterveys Lajusen raportin 
pohjalta. 
 
Sivistyslautakunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan 31.1.2017 § 14 ja todennut, 

että valtuuston 7.11.2016 § 33 hyväksymässä talousarvion investointiosassa on 

Lahdenkylän koulun tulevaisuusarviointityöryhmän perustamista ja työskentelyä 

varten varattu määräraha.  

Sivistyslautakunta myös toivoi, että työryhmä voidaan perustaa mahdollisimman 
pian, jotta Lahdenkylän kouluasiassa päästään eteenpäin. Sivistyslautakunta kui-
tenkin katsoi, että sillä ei ole asiantuntemusta nimetä työryhmää. 
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Lisäksi sivistyslautakunta totesi, että Evijärven kunnan kouluverkon 
kehittämissuunnitelmassa otettiin kantaa mm. Lahdenkylän koulun 
tulevaisuuteen. Valtuusto on hyväksynyt suunnitelman 14.3.2016, mutta 
päätöksestä on valitettu ja näin ollen se ei ole vielä lainvoimainen ja asia on 
edelleen kesken. 
 
Sivistyslautakunnan § 14 on lähetetty tiedoksi xxxxxxxxxxxxxxxxxx 7.2.2017. 

 
 Valtuustoaloitteet jotka kuuluvat sivistystoimen toimialaan ja joihin ei vielä ole vastattu 

tai vastaus ei ole ollut riittävä:  
 

xxxxxxxxxxxxxxxx valtuustoaloite 22.6.2015 koskien sitä, mitä asioita 

ensisijaisesti leikataan sivistyslautakunnan toiminnoista, jotta liikuntahallin 

toiminnalliset poistot ja kulut saadaan katettua. 

 

Sivistyslautakunta ei ole vastannut tähän aloitteeseen. 

 
Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta toteaa ja antaa kunnanhallituk-
selle ja edelleen valtuustolle tiedoksi: 
 
1. xxxxxxxxxxxxxxxxx ym. kuntalaisaloitteeseen työryhmän nimeämiseksi Lahdenky-

län koulun pikaisesta remontoinnista Taloterveys Lajusen raportin pohjalta, että 
työryhmän perustamiseen palataan kun kouluverkon kehittämissuunnitelmasta 
tehdystä valituksesta saadaan päätös,  

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx valtuustoaloitteeseen koskien mitä asioita sivistyslautakun-
nan toiminnoista leikataan, jotta liikuntahallin kulut saadaan katettua, että selvitys-
tä ei ole annettu ja, että aloite voidaan katsoa loppuun käsitellyksi, koska liikunta-
hallihanketta ei ole aloitettu eikä se tällä hetkellä ole suunnitteilla. 

 
 Marita Huhmarsalo ehdotti kohtaan 1. että työryhmä perustetaan. Ehdotus raukesi 
 kannattamattomana. 

 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 

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

 
 

mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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48 § KOULUKULJETUSTARJOUSTEN HYVÄKSYMINEN 

 
Siv.ltk § 48 
8.6.2017 Valmistelija toimistonhoitaja Eeva-Liisa Asuinmaa 
 

Koulukuljetuksista lukuvuonna 2017-18 on pyydetty tarjoukset 28.4.2017 Hilmassa 
julkaistulla tarjouspyynnöllä Tarjouskilpailu oli avoin kaikille, joilla on oikeus ostolii-
kenteen harjoittamiseen.  
 
Tarjouspyynnössä asetettiin kalusto- ja laatuvaatimuksia sekä tarjoajan soveltuvuutta 
koskevia vaatimuksia.  
 
Tarjouksen valintaperuste on kokonaistaloudellisesti edullisin vaihtoehto seuraavien 
arviointiperusteiden mukaan: hinta 90 %, kalusto 6 % ja palvelun laatu 4 %. 

                     Kaluston iästä pisteitä sai rekisteröimisvuoden mukaan seuraavasti: 
 2015 tai myöhemmin 4 

2010 – 2014  3 
2005 - 2009  2 
2000 - 2004  1 
1999 tai aiemmin 0 
 
Tarjousten arvioinnissa edullisin hinta sai 90 pistettä ja seuraavat hintaeron suhtees-

 sa lasketun pistemäärän. 
 
Kaluston siisteys ja kunto arvioitiin aikaisempien kokemusten perusteella. Palvelun 
ladun arviointi perustui tarjouksessa annettuun kohtaan ”Selvitys palvelun luotetta-
vuudesta ja joustavuudesta, esimerkiksi häiriötilanteet liikennöinnissä” sekä aikai-
sempiin kokemuksiin. 

 
  

     

 

hinta kalusto yhteensä 6 % palvelun laatu yhteensä 

 
90 % kaluston ikä kaluston siisteys 4 %   

 
  maks 4 pist. ja kunto 2 pist maks. 4 pist.   

Reitti 1.           

Härmän Liikenne Oy 56 4 2 4 66 

Järviseudun Linja Oy 61 - 1 4 66 

Mantelan Liikenne Oy 69 2 2 3 76 

Pahkakankaan Liikenne Ky 90 3 2 3 98 

 
  

 
      

Reitti 2.           

Härmän Liikenne Oy 20 4 2 4 30 

Järviseudun Linja Oy 23 - 1 4 28 

Mantelan Liikenne Oy 90 2 2 3 97 

Pahkakankaan Liikenne Ky 42 3 2 3 50 

 
  

 
      

Reitti 3.           

Härmän Liikenne Oy 56 4 2 4 66 

Järviseudun Linja Oy 61 - 1 4 66 
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Pahkakankaan Liikenne Ky 90 3 2 3 98 

 
  

 
      

Reitti 4.           

Härmän Liikenne Oy 35 4 2 4 45 

Pahkakankaan Liikenne Ky 90 3 2 3 98 

 
  

 
      

Reitti 5.           

Härmän Liikenne Oy 60 4 2 4 70 

Järviseudun Linja Oy 60 - 1 4 65 

Pahkakankaan Liikenne Ky 90 3 2 3 98 

 
  

 
      

Reitti 6.           

Härmän Liikenne Oy 46 4 2 4 56 

Pahkakankaan Liikenne Ky 60 3 2   65 

Tiinan taksi 90 3 2 4 99 
 
                    Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta päättää hyväksyä  
 
                     Reitin 1 osalta Pahkakankaan Liikenne Ky:n tarjouksen 306 €/koulupäivä, 
                     Reitin 2 osalta Mantelan Liikenne Oy:n tarjouksen 78 €/koulupäivä, 
                     Reitin 3 osalta Pahkakankaan Liikenne Ky:n tarjouksen 306 €/koulupäivä. 
                     Reitin 4 osalta Pahkakankaan Liikenne Ky:n tarjouksen 170 €/koulupäivä, 
                     Reitin 5 osalta Pahkakankaan Liikenne Ky:n tarjouksen 369 €/koulupäivä ja 
                     Reitin 6 osalta Tiinan taksi tarjouksen 200 €./koulupäivä. 
 
                     Hinnat ovat arvonlisäverottomia hintoja. 
 
                     Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
              
                      
  

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

Siv.ltk § 49 
8.6.2017 

Kuntalain 51 §: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: 
 
Toimistonhoitaja; 
§ 8 
 
Sivistystoimenjohtaja; 
§ 191, 192, 205, 209, 210, 215, 217, 220, 221, 222, 223, 249, 250, 251, 252, 253, 
255 
 
Kirjastonjohtaja: 
§ 2 Kirjasto on suljettu 26.5. henkilökunnan sisätyöpäivän takia 
§ 3 Kirjaston aukioloaikojen muuttaminen 
§ 4 Kirjaston sulkeminen remontin ja omatoimikirjastoksi siirtymisen takia alkaen 
4.9.2017 
 
Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee päätökset tiedok-
seen ja päättää, että niitä ei oteta kuntalain 92 §:n nojalla sivistyslautakunnan käsitel-
täväksi. 
 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
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50 § ILMOITUSASIAT 

 
Siv.ltk § 50 
8.6.2017 

Sivistyslautakunnan tietoon saatetaan seuraavat asiat, joita koskevat asiakirjat 
ovat tutustumista varten nähtävänä kokouksessa: 

 
1. Etsivä nuorisotyö: Huhtikuun raportti 
2. Korkein hallinto-oikeus 10.5.2017: KHO:n päätös diaarinumero 1901/3/16, 

Koulukuljetusta koskeva valitus 
3. Opetushallitus 18.5.2017: Päätös valtionavustuksesta kerhotoiminnan kehit-

tämiseen 
4. Etelä-Pohjanmaan Ely-keskus: Päätös Veljekset Lahti Ky:n reittiliikenneluvan 

aikataulumuutoksesta 
5. Jokikylän Maa- ja Kotitalousseura: Stipendirahaston perustaminen 
6. Kasvatusohjaaja: Tilasto lukuvuodelta 2016-17 
 
 

Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee edellä olevat asiat 
tietoonsa saatetuksi. 
 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

 
 

                      
 
 

 

 

 
 



EVIJÄRVEN KUNTA                                 Aika                                                               Sivu                                                                                                           

Sivistyslautakunta                                   8.6.2017                                                         

_________________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 

85 

 

MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös 

koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 
 
Pykälät 
 

44, 45, 47 
 
 
 

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

38-43, 46, 48 
 
 
 

 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 
faksi: 06 7651 682 

 
 
 
 
Pykälät 

38 – 43, 46, 48 

      
 
 
 
 
 
 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. 

Oikaisuvaatimuksen 
sisältö ja toimitta-
minen 

Ks. Jäljempänä 

 
 
 

 

mailto:paivi.lappinen@evijarvi.fi
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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, telefax 
 
 
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 sisäl-
tö 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 
kotikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asia-
miehensä tai jos oikaisuvaatimuksen/valituksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä on 
ilmoitettava 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 
viranomaisen 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. 

  


