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LAILLISUUS JA
PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös: Todettiin

ASIAT

§ 57 - 64

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUSTAPA

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Juha Niemissalo ja Johanna
Anttikoski.

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS
JA VARMENNUS

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Jyrki Järvinen
Päivi Lappinen
puheenjohtaja
pöytäkirjanpitäjä
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.
Evijärvi, 24. pnä marraskuuta 2015

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY
YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ

Johanna Anttikoski
Juha Niemissalo
Evijärven kunnanvirastossa klo 10.00 – 14.00
Evijärvi, 27. pnä marraskuuta 2015

Päivi Lappinen sivistystoimenjohtaja
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LINJAVUOROJEN MUUTOSTARVE LAHDENKYLÄN KOULUN VÄISTÖN AJAKSI
Siv.ltk § 57
24.11.2015 Valmistelija sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen
Lahdenkylän koulun kuljetusoppilaat kulkevat linjavuoroissa. Mahdolliset muutokset
linjoihin on haettava ely-keskukselta.
Linjoja on kaksi, toinen kulkee Vitsjöniltä Latukan kautta Lahdenkylän kouluun ja siitä
edelleen koulukeskukseen ja iltapäivällä takaisin. Toinen lähtee Inasta, kulkee Lahdenkylän koulun, Karvosen ja Lahdenkylän koulun kautta koulukeskukseen ja iltapäivällä takaisin. Linjat päättyvät siis aamuisin koulukeskukseen ja alkavat iltapäivällä
koulukeskuksesta, myös lyhyen päivän kuljetus. Linjoissa oppilaat kulkevat lipputaksan hinnalla.
Lyhyen päivän paluukuljetus kulkee reittiä koulukeskus - Kirkkorinne - Lahdenkylän
koulu - Karvonen ja siitä edelleen vuorotellen reittiä Ina - Latukka - Vitsjö tai Latukka
- Vitsjö - Ina.
Koulu alkaa päivittäin Lahdenkylän ja Särkikylän kouluissa molemmissa klo 8.25. Lyhyt päivä päättyy molemmissa kouluissa klo 12.30 ja pitkä päivä päättyy klo 14.30.
Jos linjat pysyvät ennallaan, koulumatka-aika odotuksineen ei siis muutu. Muutos on
siinä, että aikaisemmin oppilaat ovat odottaneet koulun pihalla aamulla koulun alkamista ja iltapäivällä kouluauton saapumista. Särkikylään kuljettaessa oppilas istuu
tämän odotusajan linja-autossa.
Oppilaan päivittäinen koulumatka odotuksineen saa perusopetuslain § 32 mukaan
kestää enintään kaksi ja puoli tuntia, jos oppilas on kouluvuoden alkaessa täyttänyt
13 vuotta, saa koulumatka kestää enintään kolme tuntia. Kotoa pysäkille laskettavaan
aikaan ei opetushallituksen eikä Kuntaliiton mukaan ole virallista ohjeistusta. Koska
asiaa Kuntaliitosta usein kysytään, on se antanut suosituksen keskimääräisen kävelyajan laskemisesta. 7 -vuotiaan keskimääräinen kävelyaika on 14 min, 10 -vuotiaan
12 min ja 15 -vuotiaan 11 min kilometriä kohden. Kuntaliitto korostaa, että opetuksen
järjestäjä päättää mitä menetelmää se keskimääräisen kävelyajan laskemisessa käyttää. Tässä kävelymatkaan käytetty aika on selvitetty kysymällä reitin alkupäässä asuvien lasten huoltajilta sekä matkan varrella niiltä, joilla on pisimmät kävelymatkat, mihin kellon aikaan lapsi lähtee kotoa. Osa lapsista käyttää matkaan enemmän aikaa
kuin keskimääräinen aika ja osa vähemmän.
Pisimmillään koulumatka odotusaikoineen kestää tällä hetkellä aamuisin 55 min, puolen päivän aikaan 1 h 15 min ja iltapäivällä 1 h. Lyhyinä päivinä koulumatkaan odotusaikoineen kuluu aikaa pisimmillään 2 h 10 min ja pitkinä päivinä 1 h 55 min. Oppilaan koulumatka-aikaan odotuksineen lasketaan aika kotoa koulun alkamiseen.
Liikennöitsijöiden kanssa on neuvoteltu linjojen muuttamisesta. Inan linjan kääntäminen kulkemaan reittiä Karvonen, Ina, Särkikylä ja iltapäivällä takaisin ei muuta matkaaikaa, edelleen lähtö olisi 7.30 ja paluu 15.45 tai 13.45.
Jos lyhyen päivän kuljetus ajetaan kahdella autolla siten, että toinen auto kulkee reittiä:
Särkikylä
12.30
Ina
12.45
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Anttikoski
Laihorinne 12.55 ja
toinen auto reittiä:
Särkikylä
12.30
koulukeskus 12.45
Kirkkorinne
Karvonen 13.00
Latukka
13.10
Vitsjö
13.30
koulumatka odotuksineen kestäisi pisimmillään Inan reitillä noin 1 h 25 min (aamulla
55 min ja palatessa 30 min) ja Latukan reitillä 2 h (aamulla 1 h ja palatessa 1 h).
Jos pitkinä päivinä Inan linja käännetään kulkemaan reittiä
koulukeskus 14.45
Särkikylä
14.57
Tervaskangas
Ina
15.12
Karvonen
15.40,
koulumatka odotuksineen kestäisi pisimmillään 1 h 55 min (aamulla 55 min ja palatessa 1 h).
Jos pitkän päivän linjavuoro alkaa Särkikylän koululta 14.30 ja kulkee reittiä koulukeskus-Karvonen-Anttikoski, matka-aika pisimmillään on 40 min. Lisäksi tarvitaan tilausajo reitille Särkikylän koulu-Tervaskangas-Ina-Joutsen, matka-aika enimmillään
noin 30 min. Koulumatka odotuksineen kestäisi pisimmillään 1 h 35 min (aamulla 55
min ja palatessa 40 min).
Liikennöitsijöiden ehdotus on, että kevätlukukausi 2016 ajetaan nykyisten linjojen
mukaan, lisäyksenä linjaan tulisi väli koulukeskus-Särkikylän koulu. Mikäli samalla linjalla joudutaan käyttämään yhden auton sijasta kahta autoa, lisää se huomattavasti
kustannuksia ja puolenpäivän linjan liikennöitsijä tullee hakemaan lupaa lopettaa linja
kannattamattomana, jolloin kuljetus joudutaan järjestämään tilausajona.
Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta päättää:
1. ehdottaa liikennöitsijöille, että:
a: liikennöitsijät hakevat ely-keskukselta muutosta linjoihin siten, että aamuisin linjat päättyvät Särkikylän koululle ja klo 14.45 koulukeskuksesta alkava Inan reitti
käännetään kulkemaan reittiä koulukeskus-Särkikylän koulu-Tervaskangas-InaKarvonen ja
b: puolenpäivän linjasta luovutaan,
2. kilpailuttaa puolenpäivän kuljetukset reitille koulukeskus-Särkikylä-Ina-AnttikoskiLaihorinne ja reitille Särkikylä-koulukeskus-Kirkkorinne-Karvonen-Latukka-RouviVitsjö 14.12.2015 alkaen kevätlukukauden 2016 loppuun sekä mahdollinen optio
lukuvuodeksi 2016-17 sekä
3. valtuuttaa sivistystoimenjohtajan hyväksymään kuljetustarjoukset.
4. lisäksi sivistyslautakunta toteaa, että Tervaskankaan puolen päivän ja iltapäivän
tilausajoa sekä Pietarsaarentien varrelta järjestettyä tilausajoa Lahdenkylän kouluun ei enää tarvita.

Keskustelun kuluessa Marita Huhmarsalo ehdotti, että kohta kolme muutetaan siten,
että sivistyslautakunta hyväksyy kuljetustarjoukset ja että asianosaisten kanssa kes_________________________________________________________________________________________________________
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kustellaan ennen tarjousten pyytämistä ja, että yhdeksi tarjousehdoksi laitetaan kaluston ikä siten, että kalusto ei saa olla 15 vuotta vanhempaa.
Puheenjohtaja totesi, että on jätetty sivistystoimenjohtajan ehdotuksesta poikkeava
ehdotus, jota ei ole kannatettu ja se raukeaa.
Päätös: Puheenjohtaja totesi, että sivistystoimenjohtajan ehdotus hyväksyttiin.
Marita Huhmarsalo jätti eriävän mielipiteen.
Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen, puh. 06 2412 3210 tai 044 7699
210, sähköposti etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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LAUSUNTO JAANA JA ISMO NÄRHEN VALITUKSEEN KOSKIEN SIVISTYSLAUTAKUNNAN PÄÄTÖSTÄ 22.9.2015 § 42
Siv.ltk § 58
24.11.2015 Valmistelija sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen
Hallinto-oikeus pyytää sivistyslautakunnan lausuntoa Ismo ja Jaana Närhen valituksesta koskien sivistyslautakunnan päätöstä 22.9.2015, § 42. Päätöksessä sivistyslautakunta päätti olla myöntämättä maksutonta koulukuljetusta Niko Närhelle. Päätöksen
perusteluna oli, että koulumatka on alle 5 km eikä se Koululiitu –ohjelman mukaan
ole vaarallinen yläkouluikäiselle. Lautakunta totesi myös, että Nikolla on mahdollisuus
käyttää kodin ohi kulkevaa linjavuoroa itse maksaen. Huoltajat vaativat selvitystä
muista alle 5 km kuljetuksien perusteista sekä sivistyslautakunnan päätöksen § 42
perumista.
Valitus esityslistan liitteenä.
Lausunnon yhteydessä hallinto-oikeus pyytää selvitystä seuraavasti:
- Arvio koulumatkan olosuhteista ja vaarallisuudesta. Arviossa tulee ottaa kantaa tieominaisuuksiin, kuten leveyteen, piennarleveyteen, päällystykseen, valaistukseen,
nopeusrajoituksiin, liikennemääriin ja talvikunnossapitoon.
- Mahdollinen koulumatkan koululiituluokitus karttoineen.
- Havainnollinen karttaselvitys koulureitistä, mahdollisista vaihtoehtoisista koulureiteistä ja vaihtoehtoisista reiteistä sekä koulumatkan pituudesta.
Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta antaa hallinto-oikeudelle liitteen nro 1 mukaisen lausunnon ja selvityksen liitteineen.
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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JÄÄKIEKKOKAUKALOIDEN JA LUISTELUALUEIDEN JÄÄDYTYS- JA PUHTAANAPITOTARJOUSTEN HYVÄKSYMINEN
Siv.ltk § 59
24.11.2015
Sivistyslautakunta on pyytänyt tarjoukset koulukeskuksen, Lahdenkylän ja Särkikylän
jääkiekkokaukaloiden sekä koulukeskuksen luistelualueen pohjajäädytyksestä, lumitöistä ja pintajäädytyksestä ajalle 1.12.2015 – 30.4.2016 sekä mahdollinen optiovuosi
1.12.2016 – 30.4.2017.
Tarjouspyynnön mukaan tarjouksen voi jättää joko yhdestä tao kaikista kohteista,
pohjajäädytyksen osalta tarjous pyydettiin erikseen kohteittain. Hinnat tuli antaa tuntihintana ilman alv:a. Määräaikaan mennessä tarjouksen jätti neljä palvelun tuottajaa.
Tarjoukset avattiin koulutoimistossa maanantaina 23.11.2015 klo 13.30.
Tarjouksensa jättivät:
Pohjajäädytys
Koulukeskus:

Kuljetus- ja puhtaanapito Pahkakangas 6 €/kuutio
Sähköasennus Tapio Mustajärvi
58 €/h

Lahdenkylä:

Kuljetus- ja puhtaanapito Pahkakangas 6 €/kuutio
Sähköasennus Tapio Mustajärvi
58 €/h

Särkikylä:

Kuljetus- ja puhtaanapito Pahkakangas
Sähköasennus Tapio Mustajärvi
Simo Mäkelä, järvivedellä
letkulla

6 €/kuutio
58 €/h
45 €/h
35 €/h

Evijärven Urheilijat ry
T:mi Vuokrakuokka

35 €/h
52 €/h

Lahdenkylä:

Sähköasennus Tapio Mustajärvi

48 €/h

Särkikylä:

Sähköasennus Tapio Mustajärvi
Simo Mäkelä

48 €/h
30 €/h

Sähköasennus Tapio Mustajärvi
T:mi Vuokrakuokka

52 €/h
52 €/h

Lahdenkylä:

Sähköasennus Tapio Mustajärvi

52 €/h

Särkikylä:

Sähköasennus Tapio Mustajärvi
Simo Mäkelä

52 €/h
45 €/h

Pintajäädytys
Koulukeskus:

Lumityöt
Koulukeskus:

Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta päättää:
1. hylätä Kuljetus- ja puhtaanapito Pahkakankaan tarjouksen, koska se ei ole tarjouspyynnön mukainen,
2. hyväksyä pohjajäädytyksistä jätetyt tarjoukset seuraavasti:
Koulukeskus:
Sähköasennus Tapio Mustajärvi
58 €/h
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Lahdenkylä:
Sähköasennus Tapio Mustajärvi
58 €/h
Särkikylä:
Simo Mäkelä, järvivedellä
45 €/h
3. hyväksyä pintajäädytyksistä jätetyt tarjoukset seuraavasti:
Koulukeskus:
Evijärven Urheilijat ry
35 €/h
Lahdenkylä:
Sähköasennus Tapio Mustajärvi
48 €/h
Särkikylä:
Simo Mäkelä
30 €/h
4. hyväksyä lumityötarjoukset seuraavasti:
Koulukeskus:
Sähköasennus Tapio Mustajärvi
52 €/h
Lahdenkylä:
Sähköasennus Tapio Mustajärvi
52 €/h
Särkikylä:
Simo Mäkelä
45 €/h
5. ratkaista koulukeskuksen jääkiekkokaukalon ja luistelualueen lumityötarjouksen
voittajan arvalla, koska jätetyt tarjoukset ovat saman arvoiset.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
Kohdan 5 koulukeskuksen jääkiekkokaukalon ja luistelualueen lumityötarjouksen voittaja arvottiin ja sen voitti Vuokrakuokka 52 €/h.

Marita Huhmarsalo ja Terhi Kultalahti poistuivat esteellisenä.
Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen, puh. 06 2412 3210 tai 044 7699
210, sähköposti etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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KIRKONKYLÄN KOULUN LISÄTILAN TARVE LUKUVUONNA 2016-17
Siv.ltk § 60
24.11.2015 Valmistelija sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen
Kirkonkylän koulun esikoululaiset, esikoululaisten aamu- ja iltapäivähoito sekä koululaisten iltapäivätoiminta on järjestetty väistötiloissa lukuvuosina 2013-14 ja 2014-15
sekä edelleen kuluvana lukuvuonna 2015-16 esiopetuksen tiloissa todetun sisäilmaongelman vuoksi.
Esiopetuksen väistötilana on koulun ruokasali/näyttämö ja tilan jatkeena oleva pieni
pienryhmätila, yhteensä neliöitä on käytettävissä 75 (5x15). Luonnonvaloa tilaan tulee vain sen päädyssä olevista kahdesta ikkunasta. Tila on alun perin tehty näyttämötilaksi ja esimerkiksi akustiikaltaan se on kaikuva, jotta ääni leviäisi yleisölle. Tilan
kaikumista on saatu vähemmälle, mutta edelleen sitä on johtuen tilan korkeudesta.
Tilan ilmastointi on liian tehokas ja äänekäs, koska se on yhteydessä vieressä olevan
liikuntasalin ilmastointiin. Väistön ajan oppilaat ovat ruokailleet luokissa.
Esikoulun päättymisen jälkeen on päivittäin samassa tilassa esioppilaiden iltapäivähoito ja 1 – 2-luokkalaisten iltapäivätoiminta. Kuluvana lukuvuonna osallistujia on 30.
Tilaa tarvitaan myös häiriöttömään lepohetkeen.
Esikoululaisia on tulevana lukuvuonna 25, jotka jaetaan kahteen ryhmään. Aamu/iltapäivähoidon tarvitsijoiden määrää ei vielä tiedetä. Koululaisten iltapäivätoimintaan osallistunee arviolta sama määrä kuin kuluvana lukuvionna.
Koulun kaikki viisi luokkahuonetta ovat käytössä samoin tekstiilityön luokasta tehty
yleisopetuksen luokka. Lisäksi koulussa on yksi pienryhmätila, joka on erityisopetuksen käytössä.
Vaihtoehtoisia tiloja esiopetukselle on mietitty koulun ja kunnaninsinöörin kanssa jo
kuluvalle lukuvuodelle. Sivistyslautakunta päätti kokouksessaan 14.4.2015, että lukuvuodelle 2015-16 ei Kirkonkylän koulun esiopetustilan osalta vielä tehdä uusia ratkaisuja. Tuolloin vaihtoehtoina oli esillä:
-

-

-

Nykyisen tilan käyttöä jatketaan. Tila on ahdas, pimeä ja kaikuva. Hyvä puoli on
tilan sijainti saman katon alla muun koulun kanssa.
Koulun vieressä tyhjillään oleva vuokra-asunto, noin 100 m². Tila on pieni ja koulun suunnittelemat ja osin jo käyttöön otetut pedagogiset ratkaisut eivät voisi tässä vaihtoehdossa toteutua.
Ns. lukiosiivestä luokka 121 ja viereinen iso luokka 122. Luokissa oli sisäilmaongelma, joka on 121 –luokassa korjattu ja tila on korjauksen jälkeen ollut käytössä.
Isoon luokkaan täytyisi myös tehdä korjaukset.
Siirrettävä vuokratila.
Uuden rakentaminen.

Koulun henkilökunnan kanssa on tilajärjestelyistä keskusteltu. Koulun tarve on tällä
hetkellä kolme luokkatilaa ja heidän arvionsa mukaan koulun kannalta uusi rakennus,
joko siirrettävä vuokratila tai rakentaminen, olisi paras ratkaisu.
Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta päättää pyytää teknistä toimea
selvittämään mahdollisten siirrettävien vuokratilojen ja rakentamisen kustannukset
mahdollisimman pian, tilat tarvitaan elokuussa 2016.
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Keskustelun kuluessa Johanna Anttikoski ehdotti Erkki Latukan kannattamana, että
teknistä toimea pyydetään lisäksi selvittämään olemassa olevien tilojen käyttömahdollisuudet. Päätökset lisätilan suhteen tehdään kun kouluverkkoselvitys on käytettävissä.
Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty sivistystoimenjohtajan ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, suoritetaan nimenhuutoäänestys siten, että ne jotka kannattavat sivistystoimenjohtajan ehdotusta äänestävät JAA, ja ne, jotka kannattavat
ehdotusta äänestävät EI . Äänestys-esitys hyväksyttiin.
Äänestyksessä annettiin 0 JAA-ääntä ja kuusi EI-ääntä ( Anttikoski, Huhmarsalo,
Kauris, Latukka, Niemissalo, Järvinen).
Päätös: Puheenjohtaja totesi, että äänin 6-0 Anttikosken ehdotus on tullut hyväksytyksi.
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VUODEN 2015 KUNNON KUNTALAISEN VALINTA
Siv.ltk § 61
24.11.2015 Valmistelija liikunnanohjaaja-urheilualueidenhoitaja Antti Saari
Sivistyslautakunta on valinnut vuosittain Kunnon kuntalaisen kuultuaan Kokkolan
Osuuspankkia ja urheiluseuroja. Huomionosoitus on Pohjanmaan Urheilu ry:n ja
Osuuspankkien 1980-luvun alussa luoma palkinto, jolla halutaan huomioida ihmisiä
ja/tai tahoja, jotka vaikuttavat omalla toiminnallaan liikuntaharrastuksen lisäämiseen
ja edistämiseen.
Liikunnanohjaaja-urheilualueidenhoitaja on neuvotellut Kokkolan Osuuspankin, urheiluseurojen edustajien sekä aikaisempien Kunnon kuntalaisten kanssa vuoden 2015
Kunnon kuntalaisen valinnasta ja he ovat päätyneet esittämään lautakunnalle valittavaksi vuoden 2015 Kunnon kuntalaiseksi Heli Saaren.
Heli Saari vetää lasten liikuntakerhoa, toimii aktiivisesti lasten viikottaisissa hiihtokisoissa talvisin sekä yu-kisoissa kesäisin ja antaa omalla esimerkillään lapsille ja nuorille reippaan ulkoilma- ja liikuntaihmisen mallin.
Palkinto luovutetaan urheilujuhlassa 1.12.2015.
Hallintosäännön 35 §:n mukaan lautakunta päättää toimialueensa huomionosoituksista.
Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta päättää valita vuoden 2015
Kunnon kuntalaiseksi Heli Saaren.
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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OSAAVA VII – OSAAJIA POHJANMAALLE HANKKEESEEN OSALLISTUMINEN
Siv.ltk § 62
24.11.2015 Valmistelija sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen

Aluehallintovirasto tukee ja rahoittaa toimialueellaan valtakunnallisen Osaavaohjelman mukaista kehittämistoimintaa. Määräaikaisen Osaava-ohjelman tavoitteena
on edistää opetustoimen henkilöstön tasa-arvoisia mahdollisuuksia kehittää omaa ja
työyhteisössä tarvittavaa ammatillista osaamista. Ohjelmalla aktivoidaan koulutusorganisaatioita kehittämään paikallisissa ja alueellisissa verkostoissa henkilöstön
osaamista sekä osaamisen kehittämistä palvelevia yhteisiä suunnitelmia ja rakenteita
Koulutuksen ja opetuksen järjestäjät voivat hakea valtion avustusta opetustoimen
henkilöstön osaamisen ja henkilöstökoulutuksen rakenteiden kehittämiseen vuosille
2016-2017. Haun painopiste on erityisesti kehitetyn toiminnan ja rakenteiden vakiinnuttamisessa. Lisäksi hankkeissa tulisi edistää tavoitetta, jonka mukaan kaikilla henkilöstön jäsenillä on laadittuna myös henkilökohtainen koulutus- ja kehittämissuunnitelma.
Evijärvi on ollut mukana Osaajia Etelä-Pohjanmaalle hankkeessa, tällä hetkellä verkostolle on myönnetty Osaava-rahoitusta vuoden 2016 loppuun saakka. Jatkohankkeen hakemuksen valmistelee hankkeen ohjausryhmä yhteistyössä EteläPohjanmaan korkeakouluyhdistyksen kanssa. Uusi hanke toteutetaan täydennyskoulutusmalliin myönteisen rahoituspäätöksen tehneiden kuntien verkostona.
Opetussuunnitelmauudistuksen osalta hanke koskee kaikkia maakunnalliseen OPStyöhön osallistuvia kuntia. Hankkeen hallinnoijana toimii Seinäjoen kaupunki.
Hankkeeseen mukaan tulevat kunnat sitoutuvat hankkeen omarahoitusosuuteen, joka on koostunut pääsääntöisesti hankkeessa toteutettaviin koulutuksiin osallistuvien
sijais- ja matkakuluista. Kunnat ovat vastanneet myös koulutusten kahvitarjoilujen
kustannuksista. Hankkeen omarahoitusosuuden tulee uudessa hakemuksessa olla
vähintään 20% hankkeen kokonaiskustannuksista. Kokonaiskustannukset on
130.000 €.
Osa hankkeen kuluista tullaan kattamaan opetushenkilöstön täydennyskoulutusmallin
mukaisesti kuntarahoituksena. Kuntien rahoitus tulee siis koostumaan hankkeen
omarahoitusosuudesta sekä täydennyskoulutusmallin mukaisesta kuntarahoituksesta. Jälkimmäinen rahoitusosuus määrittyy mahdollisen myönnettävän hankerahoituksen määrän perusteella.
Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta päättää, että se on mukana
Osaajia Etelä-Pohjanmaalle Osaava VII -hankkeessa vuosina 2016-2017 ehdolla, että hankkeeseen saadaan hankerahoitusta.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET
Siv.ltk § 63
24.11.2015
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 toimivaltaan, jollei kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja tai kunnanjohtaja ole ilmoittanut asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi.
Sivistyslautakunnalle on jätetty seuraavat päätökset:
Sivistystoimenjohtaja: § 408

Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee päätökset tiedokseen ja päättää, että niitä ei oteta kuntalain 51 §:n nojalla sivistyslautakunnan käsiteltäväksi.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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ILMOITUSASIAT
Siv.ltk § 64
24.11.2015 Sivistyslautakunnan tietoon saatetaan seuraavat asiat, joita koskevat asiakirjat ovat
tutustumista varten nähtävänä kokouksessa.
1. Osaava-hanke, Osaajia Etelä-Pohjanmaalle V ja VI –hankkeet: Ohjausryhmän
pöytäkirja 7/2015,
2. Osaava-hanke, Osaajia Etelä-Pohjanmaalle V ja VI –hankkeet: Ohjausryhmän
pöytäkirja 8/2015,
3. Osaava-ohjelma, Maakunnallinen opetussuunnitelmatyö: Johtoryhmän pöytäkirja
10/2015
Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee edellä olevat asiat
tietoonsa saatetuksi.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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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

58, 60, 63, 64

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

57, 59, 61, 62

HallintolainkäyttöL 5 §:n /muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen 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
fax 06 7651682
paivi.lappinen@evijarvi.fi
Pykälät

57, 59, 61, 62

Oikaisuvaatimuksen
sisältö ja toimittaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.
Ks. Jäljempänä
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VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annetja valitusaika
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

Muu valitusviranomainen,
osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax

Pykälät

päivää

Valitusaika

päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun
Oikaisuvaatimus-/
valituskirjelmän sisältö 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 asiamiehensä 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 arkilauantai 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.

Lisätietoja

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite

pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava1): nimi, osoite ja postiosoite

pykälät

1)
Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain
(701/93) nojalla muutoksenhakijalta voidaan periä kulloinkin voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu.

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
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