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88 § LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Siv.ltk § 88 
29.11.2022 Kokouskutsu on lähetetty sähköpostilla torstaina 24.11.2022. 

Kokouksessa on läsnä 7 jäsentä.   
 

Ehdotus: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
 
Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 

 
 

89 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 

Siv.ltk § 89 
29.11.2022  
 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.  
 
Pöydälle on jaettu asia Omatoimikirjaston käyttösääntöjen päivitys, joka ehdotetaan 
käsiteltävän pykälänä 96. 

 
Päätös: Hyväksyttiin 

 

90 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA 

Siv.ltk § 90 
29.11.2022   

Ehdotus: Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Saija-Liisa Niemi ja Sakari Lehto 
 
 Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Saija-Liisa Niemi ja Sakari Lehto 
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91 § ESI-, PERUS- JA LUKIO-OPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN YHTEISTYÖSSÄ JÄR- 
VISEUDUN KUNTIEN KANSSA, AIESOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN 

Khall § 102 
13.6.2022 Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen 
 

Kuntaliitto toteutti vuosina 2020-2021 verkostoprojektin, jonka tavoitteena oli kun-
tien, koulutuksen järjestäjien ja koulutusmuotojen välisillä yhteistyömuodoilla löy-
tää toimivia ratkaisuja koulutuksen saatavuuden, saavutettavuuden ja laadun var-
mistamiseen eri puolilla maata. 

Alajärven kaupunki, Evijärven, Lappajärven ja Vimpelin kunnat sekä Järviseudun 
ammatti-instituutti tekivät sopimuksen ja sitoutuivat yhdessä toteuttamaan ja 
maksamaan Sueviitti - Järviseudun koulutuspalvelut –hankkeen projektisuunni-
telman mukaisesti. Syntyneet kustannukset sovittiin jaettavaksi kuntien asukas-
luvun suhteessa. 

 
Alueellinen tavoite ja haaste ja niiden kytkeytyminen projektin tavoitteisiin 
 

Ensisijaisena tavoitteena oli toisen asteen koulutuspalveluiden saavutettavuuden 
turvaaminen Järviseudun alueella taloudellisesti kestävällä pohjalla. Erityisenä 
haasteena on pienenevät ikäryhmät sekä esi- ja perusopetuksessa että toisen 
asteen koulutuksessa; kuinka taataan jokaiselle nuorelle mahdollisuus opiskella 
kotoa käsin, koska perinteinen yksiköittäin palveluja tarjoava järjestelmä ei ole 
enää toimiva ratkaisu. Samalla pyritään turvaamaan laadukkaan perusopetuksen 
jatkuminen kaikissa kunnissa. 

 

Väestönkehitys Järviseudulla (5-19 vuotiaat) https://epliitto.fi/ti-
lastot/tilannekuva-ja-tilastot/vaesto/vaestoennusteet/ 
 2021 2030 2040 % 

Järviseutu 3056 2262 1800 -41% 

Alajärvi 1739 1327 1075 -38% 

Evijärvi 411 327 272 -34% 

Lappajärvi 440 333 256 -42% 

 

Vimpeli 466 275 197 -58% 

 
 

Väestökehitys on kaikissa hankkeen kunnissa laskeva ja edelleen syntyvyyden 
odotetaan laskevan. Nykyisten oppilaskehitystä kuvaavien tilastojen mukaan pe-
rusopetuksen oppilaiden määrä laskee merkittävästi koko alueella. 
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Väestönkehitys Järviseudulla (koko väestö) https://epliitto.fi/tilas-
tot/tilannekuva-ja-tilastot/vaesto/vaestoennusteet/ 
 2020 2030 2040 Lukum. % 

Järviseutu 19 543 16 866 14 995 -4 548 -23,3 

Alajärvi 9 419 8 307 7 491 -1 928 -20,5 

Evijärvi 2 408 2 142 1 956 - 452 -18,8 

Lappajärvi 2 925 2 453 2 134 - 791 -27 

Vimpeli 2 784 2 285 1 981 - 803 -28,8 

 

 

 

Saatavuuden ja saavutettavuuden takia hankkeen tarkoituksena oli kehittää luki-
oiden yhteistä opetussuunnitelmaa ja opintotarjotinta, lisätä verkko-opetusta sekä 
luoda yhteisiä opiskelijahuoltopalveluja (erityisopetus, kuraattori- ja koulupsykolo-
gipalvelut). 

Opetustarjonnan monipuolistamiseksi ja laajentamiseksi tarkastelun alle otettiin 
myös toisen asteen yhteiset työelämäopinnot. Koulutuksen järjestämiseksi tar-
kasteltiin myös yhteisten opettajien käyttöä. Oppilaitos- tai rakennuskohtaisesta 
ajattelusta halutaan siirtyä tarjonta- ja palveluajatteluun: miten tarjoamme opin-
not yhdessä alueen nuorille. 
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Hankkeen aikana tuli kuitenkin selvästi esille oppilasmäärän vähenemisen vai-
kutus alueen perusopetukseen. 

Hankkeessa valmistauduttiin myös muilta osin tulevaan ennakoituun muutok-
seen: 

- Henkilöstötarpeen ennakointi ja henkilöstöresurssin käyttö muuttuvan opis-
kelija- määrän opintojen järjestämisessä ml. perusopetus. Alueen erityispiir-
teenä on jo nyt perus- ja lukio-opetuksen yhteiset opettajat. 

- Tukipalvelujen yhtenäistäminen ja tehostaminen perusturvan kanssa. 
- Valmistavan opetuksen yhtenäistäminen alueelle tulevien ulkomaalaisten 

opiskeli- joiden ja työntekijöiden sekä heidän perheidensä kotouttamiseksi. 
Tällä hetkellä alueen ammatillisen koulutuksen opiskelijoista on yli 25% ulko-
maalaistaustaisia. 

 

Hankkeen eteneminen 

Hankkeen ensisijaisena toimijana ja valmistelijana toimi KOPA-työnyrkki, jonka 
kokoonpanoon kuuluvat Alajärven, Evijärven ja Lappajärven sivistysjohtajat, JA-
MIn johtaja sekä Alajärven ja Vimpelin sekä Evijärven lukio-opetuksen rehtorit. 
Hanketta on ohjattu Kuntaliiton järjestämien tilaisuuksien kautta ja hankkeiden 
yhteyshenkilöiden tapaamisten kautta. 

Hankkeen yhteydessä järjestettiin alueen kunta- ja oppilaitosjohdon tapaamisia 
12.11.2020, 9.2.2021, 6.10.2021 ja hankkeen päättymisen jälkeen osallistujille 
yhteinen valtuustojen seminaari 24.2.2022. 

Valtuustojen seminaarissa 24.2.2022 käydyn keskustelun jälkeen sovittiin, että 
kevään 2022 aikana valmisteluryhmä tekee esityksen yhteisen koulutuksen jär-
jestämismallin valmistelun aloittamisesta kuntien hallituksille ja valtuustoille. 
Päätökset valmistelun aloittamisesta tulisi saada kesäkuun 2022 loppuun men-
nessä. 

Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto päät-
tää: 
 
a) aloittaa yhteisen koulutuksen järjestämismallin valmistelun 
- Järjestämismallisuunnitelma sisältää aikataulun yhteiseen palveluntuottajaan 
siirtymisestä, esityksen aiesopimuksesta kustannusjakoineen sekä suunnitelman 
palvelujen käyttäjien, kuntalaisten ja henkilöstön kuulemisesta. 

 

b) valtuuttaa yhteistyömallin valmisteluryhmäksi Alajärven ja Evijärven sivistystoi-
menjohtajat, Lappajärven sivistysjohtaja/lukion rehtori, JAMIn johtaja, Alajärven ja 
Vimpelin yhteinen lukio-opetuksen rehtori sekä Evijärven yläkoulun ja lukion reh-
tori. Valmisteluryhmää täydennetään tarvittaessa valtuustojen päätösten jälkeen. 

 

c) valmistelutyöryhmä raportoi kaupungin- ja kunnanjohtajille työn etenemisestä. 
Kaupungin- ja kunnanjohtajilla on läsnäolo-oikeus valmistelutyöryhmän kokouk-
sissa. 

 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Huhtala puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su- 
kunimi@evijarvi.fi 

 

Valt § 28 
20.6.2022 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Siv.ltk § 91 
29.11.2022 Valmistelija sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen 
 

Valmistelutyöryhmä on kokoontunut neljä kertaa syksyn aikana, kahdessa kokouk-
sessa on ollut mukana kunnanjohtajat ja viimeisessä kokouksessa myös perusope-
tuksen edustajat ja henkilöstöjärjestöjen edustajat. Lisäksi valmistelutyöryhmällä on 
ollut neljä työkokousta. 
 
Järjestämismallisuunnitelman tuli sisältää aikataulu mahdollisesta yhteiseen palvelun-
tuottajaan siirtymisestä, esitys aiesopimuksesta kustannusjakoineen sekä suunni-
telma palvelujen käyttäjien, kuntalaisten ja henkilöstön kuulemisesta. 
 
Aikataulu: Mahdollinen yhteiseen koulutuksen järjestämismalliin siirtyminen voisi ta-
pahtua kalenterivuoden alkaessa 1.1.2024 tai 1.1.2025. Taloushallinnon ja tilastoin-
nin osalta kalenterivuoden alusta siirtyminen on järkevämpää kuin kouluvuoden alka-
essa 1.8. Mahdollinen yhden koulutuksenjärjestäjän malliin siirtyminen edellyttää 
uutta yhteistä koulutuksenjärjestämislupaa.  

  
Aiesopimus: Esitetyssä aiesopimuksessa sovitaan, että Evijärven kunta siirtää ope-
tuspalveluiden toiminnan osaksi Alajärven kaupungin sivistyslautakunnan ylläpitämää 
opetustointa siten, että Alajärvi tuottaa Evijärven kunnalle kaikki tarvittavat esi-, pe-
rus- ja lukio-opetuksen palvelut. Palveluiden tuottamisesta laaditaan erillinen ostopal-
velusopimus. Lisäksi aiesopimus tulee sisältämään valtuustojen päätösten aikataulut, 
tuotettavat palvelut, organisaatiorakenne- ja hallintomallin. Mahdollisesta yhteistyöso-
pimuksesta päätetään erikseen kevään 2023 aikana. 
 
Kustannustenjako: Sovitut aidot kustannukset laskutetaan aiheuttamisperiaatteella. 
Hallinnon kulut jaettaisiin joko asukasluvun tai oppilasmäärän suhteessa.  
 
Kuuleminen: Henkilöstölle on jaettu tiedote jokaisesta työryhmän kokouksesta. Li-
säksi sivistystoimenjohtaja on ollut kutsuttuna opy:n paikallisosaston kokouksessa 
kertomassa hankkeesta. Aiesopimuksen hyväksymisen jälkeen ennen mahdollista 
varsinaisen sopimuksen hyväksymistä tehdään vaikutusten arviointi, käyttäjien, kun-
talaisten ja henkilöstön kuuleminen.  
 

Asiasta järjestettiin 22.11. kuntakohtainen valtuuston iltakoulu, jonne kutsuttiin val-
tuuston lisäksi kunnanhallituksen ja sivistyslautakunnan jäsenet. Iltakoulun aluksi oli 
henkilöstölle tiedotus ja keskustelutilaisuus aiheesta, johon sai lähettää kysymyksiä 
myös etukäteen. 
 
Aiesopimusluonnos, organisaatio- ja hallintomallit lähetetään oheismateriaalina. 
 
Evijärven lukiolla ja yläkoululla on yhteiset opettajat. Nykyisellä oppilas- ja opiskelija-
määrällä tuntimäärät riittävät aineenopettajien opetusvelvollisuuksien täyttymiseen, 

mailto:kunimi@evijarvi.fi
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mikä on tärkeää pätevän henkilöstön saamiseksi. Oppilasennusteiden perusteella op-
pilasmäärät ovat laskevia, mutta väheneminen näyttää tapahtuvan odotettua hitaam-
min. Ennusteiden mukaisilla oppilasmäärillä pätevä ja laadukas opetus perus- ja lu-
kio-opetuksessa voitaisiin edelleen järjestää myös itsenäisesti, yhteistyötä naapurilu-
kioiden välillä tarvitaan edelleen. 

Tässä vaiheessa hyväksyttävänä on aiesopimus ja varsinaisesta yhteistyösopimuk-
sesta päätetään myöhemmin kevään aikana. Aiesopimus ei velvoita varsinaisen yh-
teistyösopimuksen tekemiseen, mutta se on kuitenkin sitova siinä sovittujen asioiden 
osalta ja se on myös lupaus jatkaa yhteistyösopimuksesta päättämiseen asti.  

Esityslistan lähettämisen jälkeen on Evijärven OAJ:n paikallisyhdistys jättänyt kan-
nanoton asiaan. Paikallisyhdistys esittää, että asiassa otetaan aikalisä. Kannanotto 
liitteenä. 
 
Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta toteaa, että Evijärven kunnan 
koululaitos ei tässä vaiheessa saa Järviseudun yhteisestä koulutuksen järjestämis-
mallista erityistä hyötyä ja päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, 
että aiesopimusta ei hyväksytä. Yhteistyötä muiden mukana olevien lukioiden kanssa 
jatketaan. 
 
Antti Ahopelto ehdotti, että sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen 
valtuustolle, että aiesopimus hyväksytään ja Mari Takamaa kannattaa ehdotusta. 
 
Sakari Lehto ehdotti, että asiaa siirretään vuosi eteenpäin ja kuulemiset tehdään en-
nen seuraavaa käsittelyä. Ehdotus raukesi kannattomana. 
 
Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty sivistytoimen johtajan ehdotuksesta poik-
keava kannatettu ehdotus, suoritetaan nimenhuutoäänestys siten, että ne, jotka kan-
nattavat Antti Ahopellon ehdotusta äänestävät EI, ja ne, jotka kannattavat pohjaehdo-
tusta äänestävät JAA. Äänestysesitys hyväksyttiin. 
 

Äänestyksessä annettiin 5 JAA-ääntä (Jokela, Lehto, Niemi, Kauppi, Mäkelä) ja     
EI-ääntä (Ahopelto, Takamaa).  

 
 
Päätös: Puheenjohtaja totesi, että sivistystoimenjohtajan ehdotus on tullut hyväksy-
tyksi 5-2 

 
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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92 § LUKION OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOKSET 

Siv.ltk § 92 
29.11.2022 Valmistelija: rehtori Riitta Mustajärvi, sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen 
 

Opetushallitus on päättänyt muutoksista Lukion opetussuunnitelman perusteisiin 
2019. Muutokset koskevat lukuja 2.1 Lukiokoulutuksen tehtävä, 4.3 Opiskeluhuolto 
(alaluku 4.3.1 Opiskeluhuollon keskeiset periaatteet) sekä 4.4 Suunnitelma kurinpito-
keinojen käyttämisestä ja niihin liittyvistä menettelyistä.  
 
Määräys paikallisten opetussuunnitelmien tarkistamisesta opetushallituksen mää-
räyksen mukaisiksi on annettu 10.5.2022 (OPH-1103-2022) ja otettava käyttöön 
1.8.2022.  
 
Liitteenä muutetut luvut. Tekstissä punainen teksti on uutta, poistuneet kohdat on yli-
viivattu ja ruskea teksti on Evijärven lukion paikallista suunnitelmaa. Liitteenä on 
myös suunnitelma kurinpitotoimien käyttämisestä ja niihin liittyvistä menettelytavoista 
(Kurinpitosuunnitelman liitetaulukko). 
 
Evijärven kunnan hallintosäännön § 24 mukaan sivistyslautakunta päättää perusope-
tuksen ja lukion opetussuunnitelmista. 
 
Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta päättää hyväksyä Evijärven lu-
kion paikalliseen opetussuunnitelmaan tehdyt muutokset lukuihin 2.1 Lukiokoulutuk-
sen tehtävä, 4.3.1 Opiskeluhuollon keskeiset periaatteet sekä 4.4 Suunnitelma kurin-
pitokeinojen käyttämisestä ja niihin liittyvistä menettelyistä liitteen mukaisina.  

Päätös: Hyväksyttiin Evijärven paikalliseen opetussuunnitelmaan tehdyt muutokset 

 
Lisätietoja: rehtori Riitta Mustajärvi, puh. 06 2412 3552 tai 044 7699 552, sähköposti 
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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93 § MUUTOS ETELÄ-POHJALAISEEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITEL-
MAAN 

Siv.ltk § 93 
29.11.2022 Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen 
 

Opetushallitus on päättänyt muutoksista Perusopetuksen opetussuunnitelman perus-
teiden 2014 lukuihin 2.1 Opetuksen järjestämistä ohjaavat velvoitteet, 5.1 Yhteinen 
vastuu koulupäivästä, 5.3 Kasvatuskeskustelut ja kurinpidollisten keinojen käyttö, 5.6 
Paikallisesti päätettävät asiat. Muutokset liittyvät kiusaamisen ja syrjinnän ehkäisyyn 
sekä kurinpitoon 1.8.2022 voimaan tulleisiin muutoksiin. 

 
Etelä-Pohjanmaalla on yhteinen maakunnallinen esi- ja perusopetuksen opetussuun-
nitelma, joka perustuu valtakunnallisiin opetussuunnitelman perusteisiin. Tarkemmat 
kuntakohtaiset linjaukset kirjataan kunkin kunnan tai kaupungin perusopetuksen ope-
tussuunnitelmaan. Opetussuunnitelmaan liittyvät keskeiset muutokset tuodaan kunkin 
kunnan omaan opetusalan asioista vastaavaan lautakuntaan, vaikka opetussuunni-
telma onkin maakunnallinen. 

 
Kiusaamisen ja syrjinnän ehkäisyyn sekä kurinpitoon 1.8.2022 voimaan tulleet muu-
tokset on päivitetty eteläpohjalaiseen perusopetuksen opetussuunnitelmaan 
2.9.2022. Muutoksia on tehty Opetushallituksen ohjeistuksen mukaisesti lukuihin 2.1 
Opetuksen järjestämistä ohjaavat velvoitteet, 5.1 Yhteinen vastuu koulupäivästä, 5.3 
Kasvatuskeskustelut ja kurinpidollisten keinojen käyttö. 

 
Kyseisten lukujen sanamuotoja on päivitetty ja lauseiden järjestystä vaihdettu. Uudis-
tetut luvut liitteenä. Lisäksi opetuksen järjestäjän tulee tarkentaa vuoden 2022 lop-
puun mennessä omassa opetussuunnitelmassaan luvun 5.6 Paikallisesti päätettävät 
asiat, jossa ruskealla oleva teksti on Evijärven perusopetuksen omaa opetussuunni-
telmaa.  
 
Paikallinen osa on valmisteltu työryhmässä, johon kuuluivat kuraattori, ankkurioh-
jaaja, kaksi alakoulujen opettajaa ja kaksi yläkoulun opettajaa sekä sivistystoimenjoh-
taja. 

Muutokset tulevat voimaan 1.8.2022.  

Evijärven kunnan hallintosäännön § 24 mukaan sivistyslautakunta päättää perusope-
tuksen ja lukion opetussuunnitelmista. 

Liitteenä opetussuunnitelman muutetut luvut 2.1 Opetuksen järjestämistä ohjaavat 
velvoitteet, 5.1 Yhteinen vastuu koulupäivästä, 5.3 Kasvatuskeskustelut ja kurinpidol-
listen keinojen käyttö sekä luku 5.6 Paikallisesti päätettävät asiat. 

Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta hyväksyy: 

1. osaltaan eteläpohjalaisen perusopetuksen opetussuunnitelman muutokset lukujen 
2.1 Opetuksen järjestämistä ohjaavat velvoitteet, 5.1 Yhteinen vastuu koulupäi-
västä, 5.3 Kasvatuskeskustelut ja kurinpidollisten keinojen käyttö, 

2. luvun 5.6 Paikallisesti päätettävät asiat liitteen mukaisesti. 
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Päätös: Hyväksyttiin eteläpohjalaisen perusopetuksen opetussuunnitelman muutoks-
set 

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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94 § VUODEN 2022 KUNNON KUNTALAISEN VALINTA 

Siv.ltk § 94 
29.11.2022 

 
Valmistelija: liikunnanohjaaja-urheilualueidenhoitaja Antti Saari ja sivistystoimenjoh-
taja Päivi Lappinen 

 
Sivistyslautakunta on valinnut vuosittain Kunnon kuntalaisen kuultuaan Kokkolan 
Osuuspankkia ja urheiluseuroja sekä aikaisemmin Kunnon kuntalaiseksi valittuja. 
Huomionosoitus on Pohjanmaan Urheilu ry:n ja Osuuspankkien 1980-luvun alussa 
luoma palkinto, jolla halutaan huomioida henkilöitä ja/tai tahoja, jotka vaikuttavat 
omalla toiminnallaan liikuntaharrastuksen lisäämiseen ja edistämiseen.   
 
Hallintosäännön 24 §:n mukaan lautakunta päättää toimialueensa huomionosoituk-
sista. 

 
Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta valitsee vuoden 2022 Kunnon 

kuntalaisen.  

 

Päätös: Kunnon kuntalaiseksi valittiin xxx 

Perustelu: xxx 

 
Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen, puh. 06 2412 3210 tai 044 7699 
210, sähköposti etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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95 § MYÖNNETYN KOHDEAVUSTUKSEN KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUUTTAMINEN 

Siv.ltk § 95 
29.11.2022 Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen 
  

Evijärven Urheilijat ry / Palloilujaosto on hakenut kohdeavustusta vuodelle 2022 val-
mentajien kouluttamiseen. Sivistyslautakunta myönsi avustusta 470 € (sivi 5.4.2022 § 
32). 
 
Seura ilmoittaa, että valmentajakoulutuksia ei ole pystytty järjestämään vuonna 2022 
ja pyytää lupaa käyttää myönnetty kohdeavustus jalkapallojoukkueiden kotipelien ja -
turnausten järjestämisestä syntyneihin kuluihin.  
 
Seuralla on viisi jalkapallojoukkuetta, joista neljä pelasi kaudella 2022 sarjassa. Jouk-
kueilla on ollut kotipelejä ja -turnauksia yli 20. Kustannuksia on syntynyt mm. erotuo-
maripalkkioista, joita on maksettu kirjanpidon mukaan yhteensä 1170 €. 
 
Joukkueet ovat mainostaneet kotipelejä sosiaalisessa mediassa. Seuran näkemyk-
sen mukaan mainostaminen ja urheilukentän parantuneet puitteet ovat nostaneet 
myös kuntalaisten intoa tulla seuraamaan pelejä. 

 
Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta päättää hyväksyä Evijärven Ur-
heilijat ry:n palloilujaostolle 5.4.2022 § 32 myönnetyn kohdeavustuksen käyttötarkoi-
tuksen muuttamisen. Avustusta saa käyttää jalkapallojoukkueiden kotipeleistä aiheu-
tuneisiin kustannuksiin. 
 
Päätös: Hyväksyttiin myönnetyn kohdeavustuksen käyttötarkoituksen muutos 

  
Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen, puh. 06 2412 3210 tai 044 7699 
210, sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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96 § 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  
 

 
Siv.ltk § 96 
29.11.2022  

Elokuussa hyväksyttyihin omatoimikirjaston päivitettyihin käyttösääntöihin on jäänyt 
epähuomiossa virhe kohtaan 2: henkilötietolaki 523/1999 on kumottu ja sen tilalle on 
tullut tietosuojalaki 1050/2018. 
 
Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Omatoimikirjaston käyttösääntöjen kohta 2. Oma-
toimikirjaston turvallisuutta valvotaan kulunvalvonnalla sekä tallentavalla kameraval-
vonnalla, jonka käytössä sovelletaan henkilötietolakia (523/1999) muutetaan muo-
toon: 2. Omatoimikirjaston turvallisuutta valvotaan kulunvalvonnalla sekä tallentavalla 
kameravalvonnalla, jonka käytössä sovelletaan tietosuojalakia (1050/2018). 
 
 
Päätös: Hyväksyttiin 
 
Lisätietoja: kirjastonjohtaja Merle Kupila, puh 06 2412 3230, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi 

 

  

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

Siv.ltk § 97 
29.11.2022  

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: 
- 
 
 
Kirjastonjohtaja: 
§ 4 Päätös kirjaston suljettuna pitämisestä 
 
 
Sivistystoimen toimistonhoitaja: 
§ 16 Oppilaan koulukuljetuksen järjestäminen 
 
 
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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98 § ILMOITUSASIAT 

 
Siv.ltk § 98 
29.11.2022 Sivistyslautakunnan tietoon saatetaan seuraavat asiat, joita koskevat asiakirjat 

ovat tutustumista varten nähtävänä kokouksessa 
1. Opetus- ja kulttuuriministeriö 8.11.2022 VN/30092/2022: Valmiussuunnitelmien 

tarkistaminen kasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen toimialalla 
2. Järviseudun koulutuskuntayhtymä: Kuntayhtymän hallituksen kokouksen 

17.11.2022 pöytäkirja 
3. Etsivä nuorisotyön raportti ajalta 1.9.-31.10.2022 
4. Kuntakohtaiset fyysisen toimintakyvyn Move! -mittaustulokset syksy 2022 
5. Opetus- ja kulttuuriministeriö: Ajankohtaista liikuntatoimen kentässä 2/2022 
6. Liikuntaneuvonnan asiantuntijafoorumin valtakunnalliset suositukset 
7. Opetus- ja kulttuuriminiteriö16.11.2022, VN/18487/2022, Taiteen perusopetuksen 

koulutuksen järjestämisluvan päivittäminen 
8. Opetushallitus 25.11.2022: OKM:n päätös VN/27821/2022 Lukiokoulutuksen yk-

sikköhinnat vuodelle 2023 sekä päätös VN/28633/2022 Liikuntatoiminnan ja nuo-
risotyön yksikköhinnat vuonna 2023 

 
  

Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee edellä olevat asiat 
tietoonsa saatetuksi. 

 
 Päätös: Merkittiin tietoon saatetuksi 
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99 § MUUT ASIAT 

Siv.ltk § 99 
29.11.2022 
 

1. Seuraava kokous 24.1.2023 klo 17:00 
2. Talousarvion 2023 tämän hetkinen tilanne 
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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 89-91, 97-99 
 

 Koska päätöksestä voidaan tehdä Kuntalain 89 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 
Pykälät 92-96 
 

 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 92, 93 94, 95, 96 

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:paivi.lappinen@evijarvi.fi
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. 

 
 
 


