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   PÖYTÄKIRJA  
 

 
KOKOUSAIKA 

                  
9.8.2018 klo 18.00 – 19.54 

 
KOKOUSPAIKKA 

 
Kunnanvirasto, kunnanhallituksen  kokoushuone 

SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 
 

 
Jyrki Järvinen 
Anne Joensuu 
Anne Kniivilä 
Ann-Helen Mäkelä 
Juha Niemissalo 
Sami Pesonen 
Anssi Saari 
 
 

 
puheenjohtaja 
jäsen 
jäsen 
jäsen 
jäsen 
jäsen 
jäsen 
 
 

Läsnä 
x 
x 
x 
x 
x 
- 
- 
 
 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Päivi Lappinen                      esittelijä                    x 
Mikko Huhtala                       pöytäkirjanpitä          x 
Marja-Leena Kultalahti          kunnanhall. ed.         -         
Terhi Kultalahti                      kunnanhall. pj           x 
Teemu Kejonen                     kunnanjohtaja          - 
 

LAILLISUUS JA  
PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
Päätös: 
 

ASIAT § 52 - 59 
 

PÖYTÄKIRJAN  
TARKASTUSTAPA 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin  
Anne Kniivilä ja Juha Niemissalo 
 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS 
JA VARMENNUS 

 
 
 
Jyrki Järvinen 
puheenjohtaja 

 
 
  
Mikko Huhtala 
pöytäkirjanpitäjä  

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. 
Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimil-
lamme. 
 
Evijärvi,   9.pnä     elokuuta 2018    
 
 
Anne Kniivilä                           Juha Niemissalo 

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY 
YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ 

Evijärven kunnan verkkosivuille 
 
Evijärvi,      . pnä                      kuuta  2018 
 
 
Mikko Huhtala hallintosihteeri 
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52 § VASTINE MARKKINAOIKEUDELLE SIVISTYSLAUTAKUNNAN PÄÄTÖKSESTÄ § 
43 TEHTYYN VALITUKSEEN 

 
Siv.ltk § 52 
9.8.2018 Valmistelija sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen 
  
 Pahkakankaan Liikenne Ay on jättänyt markkinaoikeudelle valituksen sivistyslauta-

kunnan päätöksestä 19.6.2018 § 43 Kuljetustarjousten hyväksyminen. Valitus on lä-
hetetty tiedoksi lautakunnan jäsenille sähköpostitse 12.7.2018. 

 
 Markkinaoikeus on antanut vastinepyynnön ja varannut Evijärven kunnalle tilaisuuden 

vastineen antamiseen valituksen johdosta 15.8.2018 mennessä.  Vastineen tekemi-
seen on käytetty asiamiestä. Asiamies on varannut mahdollisuuden tekstin hiomiseen 
lautakuntakäsittelyn jälkeen ennen sen lähettämistä markkinaoikeudelle. 

 
Vastineluonnos on lähetetty lautakunnan jäsenille tutustuttavaksi sähköpostitse 
8.8.2018.  

 
 Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta hyväksyy liitteenä olevan (liite 

1) Pahkakankaan Liikenne Ay:n valituksen johdosta tehdyn vastineluonnoksen Mark-
kinaoikeudelle annettavaksi. 

 
 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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53 § KOULUKULJETUSSOPIMUSPOHJAN HYVÄKSYMINEN 

Siv.ltk § 53 
9.8.2018 Valmistelija sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen 
 

Sivistystoimistossa on valmisteltu koulukuljetussopimuspohjan luonnos. Lautakunnan 
keskustelun aikana luonnokseen tehtiin tarvittavat muutokset. Sopimuspohjaa käyte-
tään toistaiseksi koulukuljetuksista sovittaessa. 

 
Liitteenä koulukuljetussopimuspohja (liite 2). 

 
Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta päättää hyväksyä koulukulje-
tussopimuspohjan. 
 
Ann-Helen Mäkelä poistui esteellisenä asian käsittelyn ajaksi. 
 
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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54 § KOULUKULJETUSTEN JÄRJESTÄMINEN VÄLIAIKAISESTI REITEILLÄ 1, 4 JA 5 

 
Siv.ltk § 54 
9.8.2018 Valmistelija sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen 

 
Pahkakankaan Liikenne Ay on jättänyt valituksen markkinaoikeuteen sivistyslauta-
kunnan päätöksestä 19.6.2018 § 43 Kuljetustarjousten hyväksyminen. Valitus koskee 
reittejä 1, 4 ja 5. Valituksessa on vaadittu myös hankintapäätöksen täytäntöönpanon 
väliaikaista kieltämistä.  
 
Hankintalain 150 §:n 1 momentin mukaan hankinnassa, jossa on noudatettava odo-
tusaikaa tai hankintalain 131 §:n 1 momentissa tarkoitettua määräaikaa, hankintayk-
sikkö ei saa tehdä hankintasopimusta, jos asia on saatettu valituksella markkinaoi-
keuden käsiteltäväksi. 
 
Hankintalain 153 §:n mukaan hankintayksikkö voi järjestää hankinnan väliaikaisesti, 

jollei hankintaa voida sen luonteen vuoksi lykätä markkinaoikeuden käsittelyn ajaksi.  

Hankinnan väliaikainen järjestäminen ei saa estää sitä, että valittajan vaatimuksesta 
markkinaoikeuden päätöksellä voidaan: 

1) kumota hankintayksikön päätös osaksi tai kokonaan; 

2) kieltää hankintayksikköä soveltamasta hankintaa koskevassa asiakirjassa olevaa 
virheellistä kohtaa tai muuten noudattamasta virheellistä menettelyä; tai 

3) velvoittaa hankintayksikkö korjaamaan virheellisen menettelynsä. 

Koulukuljetukset tarvitaan ensimmäisestä koulupäivästä alkaen, koulu alkaa 
14.8.2018. Näin ollen kuljetukset on järjestettävä väliaikaisesti siihen saakka, että 
markkinaoikeusprosessi on päättynyt. 

 
 Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta päättää tehdä väliaikaisen so-

pimuksen reittien 1, 4 ja 5 osalta Järviseudun Linja Oy:n kanssa siksi ajaksi kunnes 
markkinaoikeusprosessi on päättynyt. Järviseudun Linja Oy on toimittanut tarjous-
pyynnön mukaiset tiedot reiteillä käytettävästä kalustosta ja ne täyttävät tarjouspyyn-
nön vaatimukset.  
 
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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55 § TIEDOKSI EDUSKUNNAN OIKEUSASIAMIEHEN PÄÄTÖS KOSKIEN KANTELUA 
ERILLISKOULUKULJETUKSEN TASAPUOLISUUDESTA 

 
Siv.ltk § 55 
9.8.2018 Valmistelija sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen 
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx asiakumppaneineen on tehnyt kantelun Eduskunnan apulaisoi-
keusasiamiehelle koulukuljetusten järjestämisen tasapuolisuudesta. Kyse oli Or-
miskankaantien kuljetuksesta. 
 
Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen käsityksen mukaan Ormiskankaantien koulu-
kuljetuksen järjestämisen perusteista annettiin puutteellista selvitystä. Sivistyslauta-
kunnan ja kunnanhallituksen selvityksissä ei esitetä perustelua ja vertailua siitä, onko 
samanlaisia tilanteita kohdeltu samalla tavalla eikä siitä, onko tässä kuljetuksessa ol-
lut sellaisia erityisiä eroavuuksia, mikä olisi oikeuttanut erilaiseen kohteluun. Apulais-
oikeusasiamiehen mukaan kunnalla olisi tässä tilanteessa ollut erityisen korostettu 
velvollisuus osoittaa, että kuljetusjärjestelylle oli asialliset hyväksyttävät perusteet ja 
että oppilaita ei asetettu toisistaan poikkeavaan asemaan. Tätä selvitysvelvollisuutta 
kunta ei apulaisoikeusasiamiehen mukaan ole täyttänyt. Lisäksi apulaisoi-
keusasiamies kiinnittää kunnanhallituksen ja sivistyslautakunnan huomiota esteelli-
syyttä koskevaan sääntelyyn. Muilta osin kantelu ei johtanut toimenpiteisiin. 
 
Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen päätös on lähetetty lautakunnalle tiedoksi 
sähköpostitse. 

 
Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta päättää merkitä Eduskunnan 
apulaisoikeusasiamiehen päätöksen tiedokseen. Lisäksi sivistyslautakunta tulee vas-
taisuudessa kiinnittämään huomiota päätösten perusteluihin sekä esteellisyyttä kos-
kevaan sääntelyyn. 
 
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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56 § VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET 

Siv.ltk § 56 
9.8.2018 

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: 
§ 260   Vapaa-aika- ja liikunnanohjaajan valinta 
§ 261   Kotitalousopettajan valinta viranhaltijan vuorotteluvapaan ajaksi 
§ 262   Korvaus tehdystä työstä 
 
Toimistonhoitaja: 

 § 2/2018   Opettajan vuosisidonnaisen lisän myöntäminen 
 
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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57 § ILMOITUSASIAT 

 
Siv.ltk § 57 
9.8.2018 

Sivistyslautakunnan tietoon saatetaan seuraavat asiat, joita koskevat asiakirjat 
ovat tutustumista varten nähtävänä kokouksessa: 
1. Valtuusto 25 §. Evijärven kunnan vuoden 2017 tilinpäätöksen hyväksyminen. 
2. Valtuusto 26 §: Evijärven kunnan tilintarkastuskertomus ja vastuuvapauden 

myöntäminen tilivelvollisille tilikaudelta 1.1 – 31.12.2017. 
3. Opetushallituksen ilmoitus päätöksestä 27.6.2018 
4. Aluehallintoviraston päätös valvonta-asiassa Kuntayhtymä Kaksineuvoiselle. 
5. Etsivä nuorisotyön raportti kesäkuulta ja heinäkuulta. 

                      
 

 
Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee edellä olevat asiat 
tietoonsa saatetuksi. 

 
 Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
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58 § SIVISTYSTOIMEN ERÄÄNTYNEET SAATAVAT 30.6.2018 TILANTEEN MUKAAN 

Siv.ltk § 58 
9.8.2018 Valmistelija vs. toimistonhoitaja Liisa Turja 
  
 Sivistystoimella oli 30.6.2018 erääntyneitä saatavia yhteensä 5 562,71 €. 
 
   31.12.2016     30.6.2017     31.12.2017     30.6.2018  
 Sivistystoimen saatavat     9 518,26 €       5 908,81 €    7 274,05 €     5 562,71 € 
 
 Erääntyneiden saatavien lista on esillä kokouksessa. 
 

Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee saatavien tilanteen 
tiedokseen. 

  
 Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
 Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen, puh. (06) 2412 3210, sähköposti: 
 etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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59 § MUUT ASIAT 
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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 52, 55, 56, 57, 58 ja 59 
 

 
 
 
 

 Koska päätöksestä voidaan tehdä Kuntalain 89 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 
Pykälät 53 ja 54   
 

 
 
 
 

 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 53 ja 54 
 

Markkinaoikeus 
Postiosoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki 
puh. 029 56 43300,   faksi 029 56 43314 
markkinaoikeus(at)oikeus.fi 
 
Pykälä  
 
 
Tiedoksianto pvm. 10.8.2018 (julkaistu kunnan verkkosivulla 10.8.2018). 
Tiedoksisaanti pvm. 18.8.2018. 
 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. 

Oikaisuvaatimuksen 
sisältö ja toimitta-
minen 

Ks. Jäljempänä 
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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 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. 

 


