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 13 § LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Siv.ltk § 13 
8.3.2022 Kokouskutsu on lähetetty sähköpostilla torstaina 3.3.2022. 
 
 

Ehdotus: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
 
Päätös: Todettiin. 
 
Merkittiin, että kokous kuuli liikunta- ja nuoriso-ohjaaja Satu Koskea ja etsivä nuoriso-
työntekijä Anna-Maija Kuuselaa nuorisotoimen ajankohtaisista asioista  17.04 – 17.  
 

 
 14 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 

Siv.ltk § 14 
8.3.2022  
 Evijärven kunnan hallintosäännön 101 § mukaan asiat käsitellään esityslistan mukai-

sessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltä-
väksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. 

 
Ehdotus: Sivistyslautakunta hyväksyy kokouksen esityslistan.  

 
Päätös: Hyväksyttiin. 

 

 15 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA 

Siv.ltk § 15 
8.3.2022   

Ehdotus: Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Iiris Takamaa ja Saija-Liisa Niemi. 
 
 Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin 
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16 § ESIOPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN JA LÄHIKOULUN OSOITTAMINEN ESIKOU-
LUUN ILMOITTAUTUNEILLE LUKUVUONNA 2022-23  

Siv.ltk § 16 
8.3.2022 Valmistelija sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen 
 
 Lukuvuonna 2022-23 ovat esikouluikäisiä vuonna 2016 syntyneet lapset. Väestöre-

kisterin mukaan kunnassa on vuonna 2016 syntyneitä lapsia 23, joista asuinpaikan 
mukaan neljä asuu Särkikylän koulun ja 19 Kirkonkylän koulun oppilaaksi ottoalu-
eella. 

 
 Esikouluun ilmoittautumisesta on ilmoitettu Järviseudun Sanomissa 2.2.2022 julkais-

tulla ilmoituksella sekä kunnan internetsivuilla. Lisäksi huoltajille on lähetetty 10.2. 
postitse kirje ja ilmoittautumisohjeet. Ilmoittautumiset on pyydetty toimittamaan 28.2. 
mennessä. Huoltajille lähetetyssä kirjeessä on ohjeistettu ilmoittamaan lapsi sen kou-
lun esiopetukseen, mikä on lapsen osoitteen mukainen lähikoulu.  

 
 Myöntäessään lapselle esikoulupaikan sivistyslautakunta tekee samalla päätöksen 

oppilaan lähikoulusta.  
 
 Esikouluun haki yhteensä 23 lasta, joista 17 Kirkonkylän kouluun ja 6 Särkikylän kou-

luun. 
 
 Esikoulua täydentävää varhaiskasvatusta haettiin 13 esikoululaiselle. 
 

Hallintosäännön 24 §:n 4 kohdan mukaan Oppilaan lähikoulun nimeää sivistyslauta-
kunta.  Sivistyslautakunta on päättänyt 7.5.2019 § 38, että Lahdenkylän koulun oppi-
laiden lähikoulu on Särkikylän koulu siihen saakka kunnes siirrytään yhteen kouluun, 
viimeistään lukuvuoden 2024-25 päättyessä. Kivijärvenkylän, Haapajärvenkylän ja 
Jokikylän oppilaiden lähikouluksi on päätetty Kirkonkylän koulu siinä vaiheessa kun 
ko. koulut on lopetettu. 
 

 Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta päättää, että: 
 

1. Esikoulua järjestetään Kirkonkylän ja Särkikylän kouluilla, koulun päättämällä ta-
valla ja koulun saaman tuntiresurssin puitteissa. 

2. Esikouluun hakeneille osoitetaan lähikoulu liitteen mukaisesti. Liite 1 (liite anne-
taan vasta kokouksessa). 

3. Esikoulua täydentävää varhaiskasvatusta järjestetään kunnan omana toimintana 
Kirkonkylän koulussa. Särkikylän esikoululaiset voivat osallistua iltapäivätoimin-
taan. 

            
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Merkittiin, että Tarja Jokela poistui esteellisenä pykälän käsittelyn ajaksi (osallisuus-
jäävi). 

 
Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen, puh. (06) 2412 3210, sähköposti: 
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
 

 
 

mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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17 § KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN MAKSUT LUKUVUONNA 2022-23 

Siv.ltk § 17 
8.3.2022 Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen 
 

Perusopetuslain § 48 f mukaan aamu- ja iltapäivätoiminnasta voidaan määrätä kuu-
kausimaksu. Kunta päättää aamu- ja iltapäivätoiminnasta perittävien kuukausimaksu-
jen suuruudesta. Maksu voi perusopetuslain § 48 f:n mukaan olla 570 tunnin (3 h/pv) 
osalta enintään 120 € ja 760 tunnin (4 h/pv) osalta enintään 160 €. Perusopetuslain § 
48 f 3 mom. mukaan maksusta peritään vain puolet jos toimintaa järjestetään enin-
tään 10 päivänä kuukaudessa tai lapsi ei sairautensa vuoksi voi kalenterikuukauden 
aikana osallistua toimintaan yli 10 päivänä. Jos lapsi ei muusta syystä osallistu toi-
mintaan koko kalenterikuukautena, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta. 
 
Evijärvellä aamu- ja iltapäivätoiminnan maksut ovat lukuvuodesta 2018-19 alkaen ol-
leet 570 tunnin osalta 100 € ja 760 tunnin osalta 140 € kuukaudessa. 
 
Talousarvion 2022 täytäntöönpano-ohjeiden mukaan maksut ja taksat tulee tarkistaa 
vuosittain ja pitää ne ajan tasalla. 

 
Hallintosäännön 24 §:n kohdan 8 mukaan sivistyslautakunta päättää iltapäivätoimin-
nan maksuista.  
 
Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta päättää, että  
 
1. iltapäivätoiminnan maksut lukuvuonna 2022-23 ovat 570 tunnin osalta 120 €/kk ja 

760 tunnin osalta 160 €/kk ja  
2. jos lapsi ei sairautensa vuoksi voi kalenterikuukauden aikana osallistua toimin-

taan yli 10 päivänä tai ei muusta syystä osallistu toimintaan koko kalenterikuukau-
tena, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta. 

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Merkittiin, että Tarja Jokela poistui esteellisenä pykälän käsittelyn ajaksi (osallisuus-
jäävi). 
 

 
Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen, puh. (06) 2412 3210, sähköposti: 
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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18 § KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2022–2023 

Siv.ltk § 18 
8.3.2022 Valmistelija: sivistystoimen toimistonhoitaja Marjaana Hinkka 
 

Perusopetuslain mukaan kunta voi järjestää aamu- ja iltapäivätoimintaa 1. ja 2.  
vuosiluokkien oppilaille sekä muiden vuosiluokkien osalta perusopetuslain 17 §:n  
1 momentissa tarkoitetuille oppilaille kunnan päättämässä laajuudessa.  

 
Iltapäivätoimintapaikat lukuvuodelle 2022- 2023 haettiin seuraavasti: 
 
 

Osallistumispäivät 1-10 pv/kk 

 

yli 10 

pv/kk 

esikoulu- 

laiset 

yht. 

Kirkonkylän koulu  1 7  8 

Särkikylän koulu  2 5 7 

 
Särkikylän koulun määrässä on mukana myös iltapäivähoitoa tarvitsevat esikoululai-

set.  

 
Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta päättää järjestää iltapäivätoi-
mintaa Kirkonkylän koulussa koulupäivinä klo 12.45 – 17.00 välisenä aikana ja Särki-
kylän koulussa koulupäivinä klo 12.30 – 16.30. 
 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: sivistystoimen toimistonhoitaja Marjaana Hinkka, puh. 06 2412 3209 tai 
sähköposti etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
 

 
 

  

mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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19 § OIKAISUVAATIMUS OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PÄÄTÖKSEEN OPE-
TUS – JA KULTTUURITOINTA VARTEN KUNNILLE KÄYTTÖKUSTANNUKSIIN MYÖN-
NETTÄVÄSTÄ VALTIONSOUUDESTA  

Siv.ltk § 19 
8.3.2022 Valmistelija sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen 
  

Opetus- ja kulttuuriministeriö on lähettänyt 13.1.2022 päätöksensä opetus- ja kulttuu-
ritointa varten kunnille käyttökustannuksiin myönnettävästä valtionosuudesta sekä 
kuntayhtymille, rekisteröidyille yhteisöille ja säätiöille myönnettävästä rahoituksesta 
vuodelle 2022 VN/34157/2021 VN/34157/2021-OKM-1. 
 
Valtionosuuden laskennassa käytettävässä KOSKI-tietovarannossa Evijärven kunnan 
tiedoista puuttui osa erityisen tuen oppilasta sekä pidennetyn oppivelvollisuuden op-
pilaat ja joustavan perusopetuksen oppilaat. Virhe johtui siitä, että tiedot eivät olleet 
siirtyneet Priimus-ohjelmasta Koski-palveluun. Syytä tiedon siirtymättömyyteen selvi-
tetään. 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa päätöksen tiedoksisaan-
nista. Päätös on lähetetty tiedoksi 13.1.2022. 
 
Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee Opetus- ja kulttuuri-
ministeriön päätöksen opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille käyttökustannuksiin 
myönnettävästä valtionosuudesta sekä kuntayhtymille, rekisteröidyille yhteisöille ja 
säätiöille myönnettävästä rahoituksesta vuodelle 2022 tiedokseen ja päättää hakea 
oikaisua päätökseen. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen, puh. (06) 2412 3210, sähköposti: 
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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§ 20 TUTKIMUSLUPAHAKEMUS 

Siv.ltk § 20 
8.3.2022 Valmistelija sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen 
 

Mirjam Huotari-Kallinki hakee tutkimuslupaa pro gradu –tutkimukselle. Hän opiskelee 
Jyväskylän yliopistossa Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa yhteiskuntatietei-
den maisterin tutkintoa varten, suuntautumisvaihtoehtona on sosiaalityö.  
 
Tutkimus käsittelee nuorten kokemusta elämästä maaseudulla 2020-luvun alun Suo-
messa vailla töitä ja opiskelupaikkaa. Aineisto kerätään haastattelemalla etsivän nuo-
risotyön asiakaskunnasta noin viittä vähintään 18-29-vuotiasta nuorta aikuista kolme 
kertaa ja pyytämällä heiltä päiväkirja viikon ajalta. Osallistuvien nuorten asuinpaikka-
kuntia ei julkaista. 
 
Tutkimuksen tavoite on saada tietoa asiakasryhmästä, joka sosiaalityössä jää her-
kästi väliinputoajan rooliin. Ajatuksena on, että ymmärtämällä näitä nuoria aikuisia, 
voidaan palvelujärjestelmää muokata paremmin heidät tavoittavaksi ja heidän tarpei-
siinsa vastaavaksi.   
 
Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta myöntää Mirjam Huotari-Kallin-
gille tutkimusluvan pro gradu –tutkielmaa varten. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

  
Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen, puh. (06) 2412 3210, sähköposti: 
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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§ 21 EVIJÄRVEN LUKION 60. TOIMINTAVUODEN JUHLASTIPENDI 

Siv.ltk § 21 
8.3.2022 Valmistelija sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen 
  

Ensi syksynä alkaa Evijärven lukion 60. toimintavuosi. Valtioneuvosto oikeutti 30. päi-
vänä toukokuuta 1963 ”… Evijärven keskikoulun kannatusyhdistys r.y.-nimisen yhdis-
tyksen syyslukukauden 1963 alusta laajentamaan sen ylläpitämän ja tähän asti viisi-
luokkaisena toimineen Evijärven keskikoulun asteittain kahdeksanluokkaiseksi valtion 
yhteislyseoita vastaavaksi yhteiskouluksi.”  Lukion ensimmäinen toimintavuosi oli lu-
kuvuosi 1963-64. 
 
Lukiossa on pohdittu kuinka juhlavuonna voisi huomioida opiskelijoita, heitä varten-
han lukio on. Oppilaanohjaaja ehdotti, että kaikille syksyllä 2022 aloittaville lukiolai-
sille, jotka kirjoittavat ylioppilaaksi Evijärven lukiosta, annetaan 300 euron stipendi 
opiskelijan saadessa ylioppilastodistuksen. 
 
Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta päättää: 
 
1. Myöntää kaikille syksyllä 2022 Evijärven lukiossa aloittaville ja sieltä ylioppilaaksi 

kirjoittaville 300 euron stipendin opiskelijan saatua ylioppilastodistuksen. 
2. Raha stipendeihin varataan talousarviossa erikseen ottaen huomioon, että opis-

kelija voi kirjoittaa ylioppilaaksi 2 – 4 vuodessa. 
3. Pyytää lukion oppilaskunnalta ja nuorisovaltuustolta ehdotuksia mahdollisista 

muista 60. toimintavuoden juhlistamistavoista. 
 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Merkittiin, että Tarja Jokela poistui esteellisenä pykälän käsittelyn ajaksi (osallisuus-
jäävi). 

 
Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen, puh. (06) 2412 3210, sähköposti: 
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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§ 22 OPPIVELVOLLISUUDEN PIDENTÄMINEN; OHJAUSSUUNNITELMAN HYVÄKSY-
MINEN 

Siv.ltk § 48 
25.5.2021 Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen 
 

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

Oppilaanohjausta vahvistetaan eri koulutusasteilla osana oppivelvollisuuden laajenta-
mista. Perusopetuksessa uutena lakisääteisenä tehtävänä otetaan käyttöön tehos-
tettu henkilökohtainen oppilaanohjaus (perusopetuslaki 11 a §). Tehostetun henkilö-
kohtaisen oppilaanohjauksen toimeenpanon tueksi Opetushallitus on muuttanut ja 
täydentänyt perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita.  

Oppilaalla, joka tarvitsee perusopetuksen jälkeisiin jatko-opintoihin hakeutumiseen 
liittyvää tukea, on oikeus saada oppilaanohjauksen lisäksi tarpeidensa mukaista te-
hostettua henkilökohtaista oppilaanohjausta vuosiluokilla 8 ja 9. Tehostettu henkilö-
kohtainen oppilaanohjaus on yksilöllistä oppilaanohjausta ja opiskelun tukea, jonka 
tavoitteena on vahvistaa suunnitelmallisesti oppilaan valmiuksia siirtyä perusopetuk-
sen jälkeisiin opintoihin. Tehostetussa henkilökohtaisessa oppilaanohjauksessa oppi-
laalle annetaan henkilökohtaista ja muuta oppilaanohjausta sekä laaditaan henkilö-
kohtainen jatko-opintosuunnitelma.  

Eteläpohjalaisen perusopetuksen opetussuunnitelman päivittämisestä valtakunnallis-
ten perusteiden mukaisesti vastasi oppilaanohjaajista koostunut maakunnallinen työ-
ryhmä. Opetussuunnitelma hyväksyttiin Osaajan ohjausryhmässä 7.5.2021.  

Opetuksen järjestäjät kuvaavat tehostettua henkilökohtaista oppilaanohjausta ja 
jatko-ohjausta perusopetuksen jälkeisiin opintoihin tarkemmin kunta-/koulukohtaisissa 
ohjaussuunnitelmissa, jotka päivitetään syksyllä 2021.  

Muutokset tulevat voimaan 1.8.2021.  

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

Liitteenä Eteläpohjalainen perusopetuksen opetussuunnitelma, oppilaanohjaus, liite 
2. 

Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta hyväksyy osaltaan eteläpohja-
laisen perusopetuksen opetussuunnitelman muutokset oppilaanohjauksessa liitteen 2 
mukaisesti.  

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

Siv.ltk § 22 
8.3.2022 Valmistelija sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen 
 

Ohjaussuunnitelman päivittämistä varten nimettiin työryhmä, johon kuului yksi edus-
taja luokilta 1-2, 3-4 ja 5-6 sekä keskikoulusta yksi edustaja matemaattisista aineista, 
kielistä ja reaaliaineista. Työryhmän kokoonkutsujana ja vetäjänä toimi oppilaanoh-
jaaja.  
 
Ohjaussuunnitelmassa kuvataan Evijärven kunnan perusopetuksen ohjaustoiminnan 
ja oppilaanohjauksen järjestämisen rakenteet, toimintatavat, työn- ja vastuunjako 
sekä työskentely monialaisissa verkostoissa, kodin ja koulun yhteistyö ohjauksessa, 
tehostettu henkilökohtainen oppilaanohjaus, jatko-ohjaus peruskoulun jälkeisiin opin-
toihin, työelämäyhteistyö sekä työelämään tutustumisen järjestelyt. Ohjaussuunnitel-
man tarkoitus on antaa tietoa ja selkeyttää ohjauksen työnjakoa sekä kuvata, mitä 
tehtäviä koulun ja kunnan eri toimijoilla on ohjauksessa.  
 
Oppivelvollisuuslaissa ei määritellä, mikä taho asuinkunnassa vastaa oppivelvolli-
suuslaissa tarkoitetuista ohjaus-ja valvontatehtävistä. Oppivelvollisuuden laajenemi-
seen liittyvistä velvollisuuksista on rehtori ja opinto-ohjaaja koonneet Ohjaussuunni-
telmaan liitetyn taulukon. 

 
Ohjaussuunnitelma liitteenä, liite 2. 

Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta hyväksyy ohjaussuunnitelman 
liitteen 2 mukaisena. 

 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen, puh. 06 2412 3210 tai 044 7699 
210, sähköposti etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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§ 23 VÄKIVALTAISEEN KÄYTTÄYTYMISEEN PUUTTUMISEN MALLIN JA VÄKIVAL-
TAILMOITUSLOMAKKEEN HYVÄKSYMINEN 

Siv.ltk § 23 
8.3.2022 Valmistelija sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen 
 

Kaikilla kouluilla pitää olla suunnitelma kurinpidollisten keinojen käyttämisestä. 
Suunnitelmat ovat vuosisuunnitelman liitteenä koulukohtaisina ja sisältävät nimensä 
mukaisesti suunnitelman kurinpidollisten keinojen käyttämisestä, suunnitelmassa 
kuvataan kurinpitoa vaativa teko ja siitä seuraamuksena oleva toimenpide. Koulut 
ovat toivoneet lisäksi kaikille kouluille yhdenmukaista toimintamallia 
väkivaltatilanteissa toimimiseen. 
 
Syksyllä perustettiin työryhmä pohtimaan väkivaltatilanteita koskevia ohjeistuksia. 
Tavoitteena oli saada yhteinen toimintamalli koulujen käyttöön. Työryhmään nimettiin 
kasvatusohjaaja, kuraattori, koulujen johtajat, erityisopettajat ja sivistystoimenjohtaja. 
Kokoonkutsujana toimi ankkuriohjaaja ja sihteerinä toimistonhoitaja.  
 
Työryhmä on tehnyt Väkivaltaiseen käyttäytymiseen puuttumisen mallin (liite 3) ja 
Väkivaltailmoitus lomakkeen (liite 4).  
 
Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta hyväksyy Väkivaltaiseen 
käyttäytymiseen puuttumisen mallin ja Väkivaltailmoitus -lomakkeen liitteen 
mukaisina. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen, puh. 06 2412 3210 tai 044 7699 
210, sähköposti etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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§ 24 VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET 

Siv.ltk § 24 
8.3.2022  

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: 
§ 27 Kuraattorin irtisanoutuminen 
§ 47 Kuraattorin tehtävän täyttäminen määräaikaisesti 
§ 60 Koulunkäynninohjaajan valitseminen 
§ 61 Irtisanoutuminen 
§ 71 Opintovapaa 
§ 72 Koulunkäynninohjaajan valitseminen 
 
Sivistystoimen toimistonhoitaja: 
§ 2 Päätös työntekijän työkokemuslisästä 
§ 3 Päätös työntekijän vuosisidonnaisesta lisästä 
 
Kirjastonjohtaja: 
§ 1 Kirjaston aukioloajat to 17.3.2022 
 
 
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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 § 25 ILMOITUSASIAT 

 
Siv.ltk § 25 
8.3.2022 Sivistyslautakunnan tietoon saatetaan seuraavat asiat, joita koskevat asiakirjat 

ovat tutustumista varten nähtävänä kokouksessa 
1. Nuori yrittäjyys: Vuosikertomus 2020-2021 
2. Etelä-Pohjanmaan Korkeakouluyhdistys 4.2.2022: Eteläpohjalainen maahan-

muuttajan koulupolku 
3. Kauhavan kaupungin kasvatus- ja opetuslautakunta, ote pöytäkirjasta 1.2.2022 § 

3: Kunnallisen perhepäivähoidon kustannuskorvaukset 2022 
4. OPH 9.2.2022, päätös valtionavustushakemukseen 50/4795/2021: Lukiokoulutuk-

sen laatu- ja saavutettavuusohjelman edistäminen 
5. OPH 18.2.2022, määräys OPH-700-2022: Varhaiskasvatussuunnitelman perus-

teet 2022 
6. Aluehallintovirasto: Valtionavustuspäätös LSSAVI/18784/2021 
7. Te-palvelut 25.2.2022: Palkkatukipäätös 
8. Opetus- ja kulttuuriministeriö 2.3.2022: Ajankohtaista liikuntatoimen kentässä 
9. Valvira ja Aluehallintovirasto 4.3.2022: Kuntien tehtävänä on huolehtia lakisää-

teisten terveystarkastusten järjestämisestä  
  

Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee edellä olevat asiat 
tietoonsa saatetuksi. 

 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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§ 26 MUUT ASIAT 

Siv.ltk § 26 
8.3.2022 

1. Seuraava kokous on 5.4.2022 klo 17.00 
2. Lappajärven kunnan päätöksen ostaa varhaiskasvatuspalvelut Alajärven kaupun-

gilta syksystä 2022 alkaen aiheuttamat muutokset varhaiskasvatuksen hallinnon 
henkilöstöön. 

3. Huoltajien esitys Kuhavan kaupungille Sateenkaaren päiväkotiryhmän jatkami-
sesta nykyisellä henkilökunnalla. 

4. Kopa  
 

 
Merkittiin, että Antti Ahopelto poistui tämän pykälän käsittelyn aikana klo 18.39 
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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 13-15, 24-26 
 

 Koska päätöksestä voidaan tehdä Kuntalain 89 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 
Pykälät 16-23 
 

 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 17-23 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 
Wolffintie 35 
PL 200, 65101 Vaasa 

kirjaamo.lansi@avi.fi 

Pykälät 16 

 

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.   .  .2019 (julkaistu kunnan verkkosivulla   .  .2019). 
Tiedoksisaanti pvm.   .    .2019. 
 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. 

Oikaisuvaatimuksen 
sisältö ja toimittami-
nen 

Ks. Jäljempänä 

mailto:kirjaamo.lansi@avi.fi
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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VALITUSOSOITUS 
Valitusviranomainen 
ja valitusaika 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annet-
tuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli 
päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös 
asianosainen sekä kunnan jäsen. 
 

 Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti 
 
 
Kunnallisvalitus, pykälät                                                                       Valitusaika 30 päivää 

      
 
 
Hallintovalitus, pykälät                                                                          Valitusaika      päivää 
 
 

 Muu valitusviranomainen,                                    Pykälät               Valitusaika           päivää 
osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax 

                                                                         
 
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun 

Oikaisuvaatimus-/ 
valituskirjelmän si-
sältö ja toimittaminen 

 
Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava 
- päätös, johon haetaan muutosta 
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi 
- muutosvaatimuksen perusteet. 
 
Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan nimi ja ko-
tikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamie-
hensä tai jos oikaisuvaatimuksen/valituksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä on il-
moitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa 
koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle/valittajalle voidaan toimittaa. 
 
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. 
  
Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä/valittaja 
vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä jo ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä 
valtakirja sen mukaan kuin hallintolain 12 §:ssä/HLL 21 §:ssä säädetään. 
 
Oikaisuvaatimusasiakirjat/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusvirnaomaiselle viimeistään 
oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Jos oikaisuvaatimus-
/valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauan-
tai saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan vi-
ranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti 
tai lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimus-
/valitusajan päättymistä. 
 
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite pykälät 

             
 
 
 
Valitusasiakirjat on toimitettava1): nimi, osoite ja postiosoite pykälät 

             
 
 
1) 

Lisätietoja Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 
(701/93) nojalla muutoksenhakijalta voidaan periä kulloinkin voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu. 
 
 
 
 
 
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 

 
 


