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PAHKAKANKAAN LIIKENNE KY:N LISÄLASKU AJALTA 14.12.2015 - 22.12.2016
Siv.ltk § 12
31.1.2017

Valmistelija sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen
Pahkakankaan Liikenne Ky on jättänyt lisälaskun koskien Vitsjönin linjaa (Reittipohjainen käyttöoikeussopimus KÄYTTÖ 559082). Perusteluna on Lahdenkylän koulun
väistön vuoksi nousseet kustannukset, yli 10 %, koska jouduttu investoimaan suurempi auto, jotta käyttöoikeussopimuksen mukainen vaatimustaso täyttyy.
Ely-keskus oli syksyllä -15 päättänyt ottaa ko. linjalla käyttöön optiovuoden. Sopimuksen mukainen auto reitille oli 22-paikkainen. Kun Lahdenkylän koulu joutui siirtymään väistötiloihin Särkikylään, linjalle tarvittiin isompi auto. Ely-keskus oli saanut ilmoituksen, että liikennöitsijä ajaa linjaa eri autolla kuin sopimuksessa on sovittu. Ilman väistöä pienempi auto olisi riittänyt koko sopimuskauden ajaksi.
Liikennöitsijä on hakenut linjaan muutoksen Särkikylään saakka ja saanut sen.
Ely –keskus ja kunta molemmat maksavat liikennöitsijälle käyttöoikeuskorvausta
edelleen 9.900 € vuodessa, yhteensä 19.800 €. Lisäksi liikennöitsijä saa lipputaksan
mukaisen hinnan jokaisesta kuljetuksessa olevasta oppilaasta.
Liikennöitsijä on aiemmin hakenut ko. linjalle lipputukea samasta syystä. Sivistyslautakunta päätti olla maksamatta tukea (1.6.2016 § 40), koska kyse on käyttöoikeussopimusliikenteestä, johon ei voi maksaa lipputukea. Ely –keskus on määrittänyt linjalle
lipun hinnan ja liikennöitsijän on pitänyt sisällyttää jo tarjoukseensa mahdollinen lipputuki.
Liikennöitsijä on hakenut 8.6.2016 Ely-keskukselta lisätukea linjalle reitillä tapahtuneiden muutosten vuoksi. Liikennöitsijän, Ely-keskuksen ja Evijärven kunnan yhteinen neuvottelu asiasta pidettiin 25.8.2016. Koska linjan muutos johtuu kunnasta, Elykeskus ei muuta liikennöintikorvaustaan.
Reittipohjaisen käyttöoikeussopimuksen mukaan sopimuksen mukaiseen vuotuiseen
ajokilometrien määrään voidaan neuvotella vähäisiä muutoksia, mikäli olosuhteet tai
liikenteen järjestämisen edellytykset ovat muuttuneet niin, että liikennettä ei ole tarkoituksenmukaista tai mahdollista hoitaa sovitulla tavalla. Muutoksen kokonaisvaikutus saa olla enintään 10 % vuotuisesta liikennöintikorvauksesta. Liikennöinnissä tapahtuneen muutoksen vaikutus korvaukseen lasketaan käyttäen perusteena reittipohjaisessa käyttöoikeussopimuksessa sovittuja ajokilometrien hintoja, 1,80 €/M-P ajettu
kilometri, sis alv. Jos muutos on suurempi, voidaan linja kilpailuttaa uudestaan. Elykeskus katsoo linjat aina tapauskohtaisesti, eikä ole kilpailutanut linjaa uudestaan.
Liikennöitsijällä on myös mahdollisuus antaa uusi ehdotus hinnasta tai irtisanoa sopimus. Sovitusta ajokilometrihinnasta voidaan Ely-keskuksen mukaan neuvotella.
Liikennöitsijän kanssa on sovittu, että hän voi laskuttaa linjan reittimuutoksen koulukeskus-Särkikylän koulu aamuisin ja Särkikylän koulu-koulukeskus iltapäivisin kilometritaksan mukaan ja näin liikennöitsijä on toiminut ja kirjanpidon mukaan kunta on
myös maksanut. Laskutettu ja maksettu kilometrihinta on ollut 1,80 €. Liikennöitsijän
lisälaskun mukaan laskettuna kilometrihinta lisälaskussa on 5,15 €. Aikaisempi ajokilometrihinta on laskettu 22-paikkaisen auton mukaan, väistön jälkeen reitillä on tarvittu auto, johon sopii vähintään 42 oppilasta.
Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta päättää:
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1. olla hyväksymättä Pahkakankaan Liikenne Ky:n lisälaskua ja
2. neuvotella Pahkakankaan Liikenne Ky:n kanssa uudesta lisäkilometrihinnasta.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

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

Siv.ltk § 17
14.3.2017

Valmistelija sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen
Sivistyslautakunta päätti kokouksessaan 31.1.2017 § 12 olla hyväksymättä Pahkakankaan Liikenne Ky:n lisälaskua ajalta 14.12.2015 - 22.12.2016 ja 9.1. - 31.1.2017
ja neuvotella Pahkakankaan Liikenne Ky:n kanssa uudesta lisäkilometrihinnasta.
Neuvotteluja aloitettaessa huomattiin, että sivistyslautakunnan päätös perustui virheelliseen selvitykseen. Sivistystoimenjohtaja ilmoitti 6.2.2017 Pahkakankaan Liikenne ky:lle asian itseoikaisusta ja uudelleen käsittelemisestä seuraavassa kokouksessa. Sivistyslautakunnan päätös koski väliä koulukeskus - Särkikylä ja lisälasku väliä
Lahdenkylän koulu – koulukeskus.
Lahdenkylän koulun väistön vuoksi kaikki ko. linjalla olevat oppilaat ovat kyydissä
koulukeskukseen saakka. Kuljetettavia oppilaita on 40. Sopimuksen mukainen auto
reitille oli 22-paikkainen.
Liikennöitsijä haki ko. linjalle lipputukea, sivistyslautakunta päätti olla maksamatta tukea (1.6.2016 § 40), koska kyse on käyttöoikeussopimusliikenteestä, johon ei voi
maksaa lipputukea. Liikennöitsijä haki 8.6.2016 Ely-keskukselta linjalle lisätukea, jota
Ely-keskus ei hyväksynyt.
Ely-keskuksen ja kunnan korvaus linjasta on yhteensä 19 800 euroa vuodessa. Koulupäiviä lukuvuonna 2015-16 oli 189 ja lukuvuonna 2016-17 koulupäiviä on 187. Liikennöintikorvaus on edellisenä lukuvuonna ollut 104,76 € koulupäivää kohti laskettuna ja tänä lukuvuonna 105,88 €/päivä. Lisäksi liikennöitsijä saa lipputaksan mukaisen
hinnan jokaisesta kuljetuksessa olevasta oppilaasta, tänä vuonna se on noin 200
€/päivä. Linja on liikennöitsijän ilmoituksen mukaan (Selvitys 15.8.2016) pystytty liikennöimään kannattavasti pienemmällä kalustolla.
Liikennöitsijä hakee lisäkorvausta 165 €/päivä, mikä on 9,167 €/km. Isompi auto vie
liikennöitsijän mukaan 15 litraa enemmän polttoainetta 100 kilometrillä. Matka, jolle lisäkorvausta on haettu, on 18 km. Näin ollen polttoaineen kulutus linjalla on lisääntynyt noin 3 litraa päivää kohden. Koulupäiviä on 14.12.2015 – 22.12.2016 ollut 196,
tammikuussa 2017 koulupäiviä on ollut 17 ja helmikuussa 18, yhteensä 231 päivää.

Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta päättää:
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1. olla hyväksymättä Pahkakankaan Liikenne Ky:n linjan PSA-sopimus KÄYTTÖ559082 lisälaskuja,
2. maksaa Pahkakankaan Liikenne Ky:lle lisäkorvausta Lahdenkylän koulun väistön
vuoksi aiheutuneista lisäkustannuksista ko. linjalla ajalta 14.12.2015 – 24.2.2017
3,90 €/päivä, yhteensä 900,90 € (sis. alv)
3. maksaa Pahkakankaan Liikenne Ky:lle lisäkorvausta ko. linjalle 3,90 €/päivä (sis
alv) niin kauan kuin Lahdenkylän koulun oppilaat ovat väistössä Särkikylän koulussa ja linjalle tarvitaan isompi auto.
Kokouksessa sivistystoimenjohtaja muutti ehdotustaan kohdan 3. osalta seuraavasti:
”3. maksaa Pahkakankaan Liikenne Ky:lle lisäkorvausta ko. linjalle 3,90 €/päivä (sis
alv) linjan voimassaoloajan, kuitenkin enintään niin kauan kuin Lahdenkylän koulun
oppilaat ovat väistössä Särkikylän koulussa ja linjalle tarvitaan isompi auto.”

Päätös: Sivistyslautakunta päätti:
1. olla hyväksymättä Pahkakankaan Liikenne Ky:n linjan PSA-sopimus KÄYTTÖ559082 lisälaskuja,
2. maksaa Pahkakankaan Liikenne Ky:lle lisäkorvausta Lahdenkylän koulun väistön
vuoksi aiheutuneista lisäkustannuksista ko. linjalla ajalta 14.12.2015 – 24.2.2017
3,90 €/päivä, yhteensä 900,90 € (sis. alv)
3. maksaa Pahkakankaan Liikenne Ky:lle lisäkorvausta ko. linjalle 3,90 €/päivä (sis
alv) linjan voimassaoloajan, kuitenkin enintään niin kauan kuin Lahdenkylän koulun oppilaat ovat väistössä Särkikylän koulussa ja linjalle tarvitaan isompi auto.

Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen, puh. 06 2412 3210 tai 044 7699
210, sähköposti etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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OIKAISUVAATIMUS/XXXXXXXXXXXXXX
Siv.ltk § 18
14.3.2017

Valmistelija sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen
xxxxxxxxxxxxxxxxxx on jättänyt 20.2.2017 oikaisuvaatimuksen koskien sivistyslautakunnan päätöstä 31.1.2017 § 7. Oikaisuvaatimuksessa vaaditaan, että sivistyslautakunnan ”§ 7 Liikuntapaikkarakentaminen 2017 kumotaan ja asia otetaan lautakunnassa uudelleen käsittelyyn siten kuin aikaisemmin on sovittu, siis kun lähiliikuntatyöryhmä on tehtävänsä suorittanut.” Perusteluna oikaisuvaatimukselle on, että liikuntapaikkarakentamiseen budjetoidut määrärahat eivät ole sopusoinnussa sivistystoimenjohtajan tekemän ehdotuksen kanssa, esityksessä ei ole huomioitu Lahdenkylän
koulun jatkoa, asia on puutteellisesti valmistelu ja vaatii kuntademokratian toteutumiseen liittyviä toimia oikeamielisen ratkaisun saavuttamiseksi.
Liitteenä oikaisuvaatimus liitteineen. Liite 1.
Kuntalain 89 §:n mukaan oikaisuvaatimuksen voi tehdä sekä tarkoituksenmukaisuusettä laillisuusperiaatteella. Oikaisuvaatimusta käsittelevä viranomainen käsittelee nimenomaan oikaisuvaatimuksen eikä koko sitä asiaa, jota oikaisuvaatimus koskee.
Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta toteaa, että oikaisuvaatimus ei
anna aihetta sivistyslautakunnan kokouksen 31.1.2017 § 7 uusintakäsittelyyn. Päätös
ei ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä, lautakunta ei ole päätöstä tehdessään
ylittänyt toimivaltaansa, eikä päätös ole muutoinkaan lainvastainen.
Lisäksi sivistyslautakunta toteaa että, se päätti kokouksessaan 27.9.2017 § 65 jättää
lähiliikuntatyöryhmän perustamisen seuraavan valtuustokauden alkuun. Aikataulullisesti työryhmä voisi alkaa työnsä syksyllä -17, jolloin kuluvana vuonna liikuntapaikkarakentamisen osalta ehtisi tapahtua hyvin vähän. Vaikka lähiliikuntatyöryhmää ei ole
ollut, kuntalaiset ja eri kylien asukkaat ovat aidosti saaneet vaikuttaa asiaan. Kaikki
pykälässä päätetyt liikuntapaikat ovat olleet koulujen, kylien, liikunnanharrastajien ja
liikunta-alueiden käyttäjien esittämiä tarpeita ja toiveita.
Investointisuunnitelmassa talousarvio- ja suunnitelmavuosille varatut määrärahat eivät oikaisuvaatimuksen mukaan ole sopusoinnussa varattujen määrärahojen kanssa.
Ehdotuksista osa on suunnittelua, osa selvittämistä ja osa toteuttamista, edellytyksenä toteuttamiselle on päätöksenkin mukaan määrärahan riittäminen.
Kattilakosken mukaan esityksessä ei ole lainkaan huomioitu Lahdenkylän koulun jatkoa. Päätöksessään sivistyslautakunta on päättänyt ehdottaa Lahdenkylän toimijoille,
että he hankkeistavat Lahdenkylän koulun välittömässä läheisyydessä ja myös koulun käytössä olevan pururadan/hiihtoladun valaistuksen ehdotuksensa mukaan, ja
kunta maksaa hankkeen edellyttämän kuntaosuuden. Lahdenkylän koulun pihaalueella on jääkiekkokaukalo, jonka kunnossapitoon ja jäädytykseen sivistyslautakunnan päätöksen mukaan hankittavaa jäädytyskonetta käytettäisiin samoin kuin
muidenkin kaukaloiden ja luistelualueiden jäädytykseen. Kattilakosken mainitsema
Alapään nuorisoseuran sisä- ja ulkoliikuntatilat ovat koulun käyttöön riittävät nykyiselläänkin ja kylältä tai nuorisoseuralta itseltään ei niiden osalta ole tullut ehdotuksia.
Marita Huhmarsalo esitti, että oikaisuvaatimus hyväksytään, perusteena mm. talousarvion määrärahojen tietoinen ylittäminen. Ennen päätöksentekoa lähiliikuntatyöryh-
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mälle olisi pitänyt antaa mahdollisuus selvittää yhteistyömahdollisuudet nuorisoseurojen kanssa.
Erkki Latukka kannatti Marita Huhmarsalon esitystä.
Koska oli tehty pohjaehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, asiasta oli äänestettävä. Puheenjohtaja teki äänestysehdotuksen siten, että sivistystoimenjohtajan pohjaehdotusta kannattavat äänestävät ”JAA” ja Huhmarsalon esitystä äänestävät ”EI”.
Äänestysehdotus hyväksyttiin. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin viisi
(5) JAA-ääntä (Niemissalo, Takala, Välikangas, Koski, Järvinen) ja kaksi (2) EI-ääntä
(Huhmarsalo, Latukka). Näin ollen sivistystoimenjohtajan pohjaehdotus tuli hyväksytyksi.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen, puh. 06 2412 3210 tai 044 7699
210, sähköposti etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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OIKAISUVAATIMUS/XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Siv.ltk § 19
14.3.2017

Valmistelija sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx on jättänyt 22.2.2017 päivätyn oikaisuvaatimuksen koskien sivistyslautakunnan päätöstä 31.1.2017 § 11. Vaatimuksena on, että päätös kumotaan
väärässä järjestyksessä syntyneenä. Perusteluna on, että asianosaisille ei ole varattu
tilaisuutta tulla kuulluksi niistä seikoista, joihin päätöksen tekeminen on perustunut.
Kuntalain 89 §:n mukaan oikaisuvaatimuksen voi tehdä sekä tarkoituksenmukaisuusettä laillisuusperiaatteella. Oikaisuvaatimusta käsittelevä viranomainen käsittelee nimenomaan oikaisuvaatimuksen eikä koko sitä asiaa, jota oikaisuvaatimus koskee.
Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta päättää, että oikaisuvaatimus
hyväksytään.
Sivistystoimenjohtaja on asiakaspalautteita saatuaan ilmoittanut niistä liikennöitsijöille
puhelimitse tai sähköpostilla ja asia on selvitetty. Liikennöitsijöitä on kuultu asioista
palautekohtaisesti. Sivistyslautakunnan päätös, että liikennöitsijöiltä pyydetään kirjalliset selvitykset jos reklamaatio koskee aikataulullisia asioita, ylikuormaa tai epäasiallista käyttäytymistä, velvoittaa liikennöitsijät jatkossa toimenpiteisiin, ja tästä asiasta
ei liikennöitsijöitä ole kuultu hallintolain edellyttämällä tavalla.
Lisäksi sivistyslautakunta toteaa, että päätös ei ole tarkoituksellisesti jäänyt antamatta tiedoksi liikennöitsijöille heti kokouksen jälkeen, vaan inhimillisen erehdyksen
vuoksi. Ote on lähetetty liikennöitsijöille kaksi päivää muiden lähetettyjen otteiden jälkeen. Oikaisuvaatimusaika on alkanut kulua vasta lähetyspäivästä.
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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KOULUJEN TUNTIKEHYKSEN HYVÄKSYMINEN LUKUVUODEKSI 2017 - 18
Siv.ltk § 20
14.3.2017

Valmistelija sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen
Sivistyslautakunta päättää (hallintosääntö § 35) lukuvuosittain opetuksen järjestämistä varten kouluille varattavasta tuntikehyksestä. Koulun kehykseen sisältyvät luokkaja tukiopetustunnit, alakouluilla englannin ja ruotsin opetuksen tunnit sekä esiopetus.
Opetushallitukselta saatu kerhoraha ja sillä järjestettävät kerhotunnit eivät sisälly kehykseen.
Koulujen kanssa on keskusteltu heidän tarvitsemansa tuntikehyksen tarpeesta.
Kirkonkylän koulu on ilmoittanut tarpeekseen 232, Lahdenkylän koulu ja Särkikylän
koulu 135 h. Yläkoulun tarve on 224 h.
Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta hyväksyy koulujen tuntikehykset lukuvuodelle 2017-18 seuraavasti:
Kirkonkylän koulu
Lahdenkylän ja Särkikylän
koulut
Keskikoulu

230 sis. 40 h esiopetukseen (2 ryhmää)
135 sis. 20 h esiopetukseen
224

Tuntikehykset ovat enimmäismääriä, joita koulut eivät saa ylittää.
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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ESIOPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2017-18
Siv.ltk § 21
14.3.2017

Valmistelija toimistonhoitaja Eeva-Liisa Asuinmaa
Lukuvuonna 2017-18 ovat esikouluikäisiä vuonna 2011 syntyneet lapset. Väestörekisterin mukaan kunnassa on vuonna 2011 syntyneitä lapsia 35, joista 19 poikaa ja
16 tyttöä. Hakemukset esiopetukseen on pyydetty toimittamaan 10.3.2017 mennessä.
Esiopetukseen haki yhteensä 34 lasta. Yhdelle lapselle on haettu esiopetuspaikkaa
ruotsinkieliseen esiopetukseen ja yksi lapsista on muuttamassa paikkakunnalta.
Yksi hakeneista esikoululaisista on vieraskuntalainen.
Kirkonkylän kouluun haki 23 esikoululaista. Heistä 3 on Lahdenkylästä.
Särkikylän koulun esiopetukseen haki 11 lasta. Heistä 5 on Lahdenkylästä ja 6 Särkikylästä, lisäksi yksi vieraskuntalainen.
Esikoululaisen aamu- ja/tai iltapäivähoitopaikkaa haettiin Kirkonkylän kouluun hakeneista 15 esikoululaiselle. Heistä 4 tarvitsee sekä aamu- että iltapäivähoitoa.
Särkikylän kouluun hakeneista esikoululaisista iltapäivätoimintaa tarvitsee 9. Heistä
5 on Särkikylästä ja 4 Lahdenkylästä
Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta päättää, että:
1. Esikoulua järjestetään Kirkonkylän ja Särkikylän alakouluilla koulun päättämällä
tavalla ja koulun saaman tuntiresurssin puitteissa.
2. Aamu- ja iltapäivähoitoa järjestetään Kirkonkylän koulun esiopetusryhmässä.
3. Aamu- ja iltapäivähoidosta peritään päivähoitomaksu päivähoidon maksuperusteiden mukaan.
4. Esikouluun hakeneille osoitetaan lähikoulu liitteen mukaisesti. Liite 2 (liite annetaan vasta kokouksessa).
Satu Koski poistui osallisuusjäävinä pykälän käsittelyn ajaksi.
Marita Huhmarsalo esitti kohtaan 1. seuraavaa muutosta:
”Esikoulua järjestetään alakouluilla koulun päättämällä tavalla ja koulun saaman tunti
resurssin puitteissa.”
Marita Huhmarsalo esitti kohtaan 4. seuraavaa muutosta:
”Esikouluun hakeneille osoitetaan lähikoulu oppilaaksiottoalueen mukaisesti.”
Ehdotukset raukesivat kannattamattomina.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen, puh. (06) 2412 3210, sähköposti:
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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ILTAPÄIVÄTOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2017-18
Siv.ltk § 22
14.3.2017

Valmistelija toimistonhoitaja Eeva-Liisa Asuinmaa.
Perusopetuslain mukaan kunta voi järjestää aamu- ja iltapäivätoimintaa 1. ja 2.
vuosiluokan oppilaille sekä muiden vuosiluokkien osalta perusopetuslain 17 §:n
1 momentissa tarkoitetuille oppilaille kunnan päättämässä laajuudessa.
Iltapäivätoimintapaikat lukuvuodelle 2017-18 julistettiin haettavaksi 10.3. mennessä.
Paikkoja haettiin seuraavasti:
osallistumispäivät

5 pv/vko

Kirkonkylän koulu
Särkikylän koulu
Lahdenkylä

4 pv/vko 2-3
10 pv 15 pv
ei
yht.
pv/vko /kk
/kk
tiedossa
5
2
5
4
3
1
6
1
1
3
2
2
2

Kirkonkylän koulussa kolme 1. luokan oppilasta tarvitsee myös aamutoimintapaikan,
yksi joka aamu, kaksi 10 päivänä kuukaudessa. Särkikylän ja Lahdenkylän koulujen
määrissä on mukana myös iltapäivähoitoa tarvitsevat esikoululaiset.
Perusopetuslain § 48 f mukaan aamu- ja iltapäivätoiminnasta voidaan määrätä kuukausimaksu. Eduskunta on joulukuussa 2015 hyväksynyt lakimuutoksen koskien perittäviä maksuja. Muutoksen mukaan enimmäismaksu saa olla 570 tunnin (3 h/päivä)
osalta enintään 120 € ja 760 tunnin (4 h/päivä) osalta enintään 160 €.
Hallintosäännön 36 §:n mukaan sivistyslautakunta päättää iltapäivätoiminnan maksuista. Sivistyslautakunta on kokouksessaan 23.2.2016, § 11, päättänyt, että maksu
570 tunnin (3 h/pv) toiminnasta on 80 €/kk ja 760 tunnin toiminnasta (4 h/pv) 120 €
Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta päättää:
1. järjestää iltapäivätoimintaa Kirkonkylän ja Särkikylän kouluissa koulupäivinä klo
12.30 - 16.30 välisenä aikana,
2. iltapäivätoiminnan maksuiksi 3 tunnin ajalta 80 €/kk ja 4 tunnin ajalta 120 €/kk.
Marita Huhmarsalo esitti kohtaan 1. seuraavaa lisäystä: ”Iltapäivätoimintaa järjestetään myös Lahdenkylässä.” Ehdotus raukesi kannattamattomana.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen, puh. (06) 2412 3210, sähköposti:
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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VUODEN 2016 TILINPÄÄTÖS SIVISTYSTOIMEN OSALTA
Siv.ltk § 23
14.3.2017

Valmistelija sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen
Sivistystoimen menot olivat 2016 vuonna 4.889.582 euroa, menot kasvoivat edellisestä vuodesta 155.679 euroa.
Koko sivistystoimen menot ylittyivät talousarvioon nähden 271.657 euroa ja tulot
57.071 euroa, nettoylitys on 214.586 euroa. Menojen ylitys johtuu pääosin eri hankkeiden menoista sekä asiakaspalveluiden ostoista. Tulojen ylitys johtuu pääosin kotikuntakorvaustuloista.
Liitteessä 3 sivistystoimen toimialueittainen toteutumavertailu, mistä näkyy menojen
ja tulojen ylitykset ja alitukset toimialoittain.
Sivistystoimi
Menot
Tulot
Netto

TP 2015
4.733.903
299.173
4.434.730

TA 2016
4.617.925
207.800
4.410.125

TP 2016
4.889.582
264.871
4.624.711

Poikkeama
+271.657
-+57.071
+ 214.586

Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee vuoden 2016 talousarvion toteutumisen sivistystoimen osalta tiedokseen.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen, puh. (06) 2412 3210, sähköposti:
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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VARHAISKASVATUSTYÖRYHMÄN SELVITYS
Khall § 37
27.2.2017

Valmistelija sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen
Kunnanhallitus perusti 27.9.2016 varhaiskasvatustyöryhmän. Työryhmään nimettiin
kunnaninsinööri Tuomo Saari, sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen, päiväkodin johtaja Paula Lehto, päivähoidonohjaaja Raija Saariaho, kunnanhallituksen edustaja Niina
Alatalo, sivistyslautakunnan edustaja Jaana Takala, huoltajien edustajat Tiia Viiperi ja
Päivi Vaattovaara.
Työryhmän tehtäväksi annettiin:
- selvittää ja suunnitella eri vaihtoehtoja varhaiskasvatuksen järjestämiseen nykyistä taloudellisemmin
- ottaa kantaa päivähoitorakentamisen suunnitteluun ja toteutukseen
- antaa kunnanhallitukselle esitys 28.2.2017 mennessä varhaiskasvatuksen järjestämisestä Evijärvellä.
Työryhmän selvitys liitteenä.
Työryhmän totesi, että sekä perhepäivähoitoa että päiväkotihoitoa tarvitaan edelleen.
Työryhmän näkemyksen mukaan Evijärven kokoisessa kunnassa ja sivistystoimen
nykyinen henkilöstömäärä huomioon ottaen päivähoito kannattaa järjestää yhdessä
jonkun toisen kunnan tai kuntien kanssa. Jos kunta tuottaa itse vain oman kunnan
päivähoitopalvelut, hallinto ei välttämättä ole tehokasta, koska tarvitaan lisää henkilöstöä. Sama henkilöstö voisi palvella myös laajempaa aluetta kuin Evijärven päivähoitopalvelut. Päivähoidon ohjaus voitaisiin liittää myös esimerkiksi päiväkodin johtajan tehtäviin, mutta silloinkaan se ei ole tehokkainta, koska päiväkodin johtajan työpanos hoitotyössä vähenisi ja paine hoitohenkilöstön lisäämiseen kasvaisi.
Järjestämisvaihtoehdoista yhteistyö Lappajärven ja Vimpelin kuntien kanssa näyttäisi
olevan hyvä vaihtoehto. Yhteistyön jatkaminen päivähoitopalveluiden osalta Kauhavan kaupungin kanssa on myös varteenotettava vaihtoehto edellyttäen edelleen kustannussäästöjen syntymistä.
Työryhmä esittää, että kunnanhallitus pyytää Lappajärven ja Vimpelin kuntien kannanoton 0-5 vuotiaiden päivähoidon järjestämisestä yhteistyössä sekä järjestämismallista.
Päivähoidon tilantarve on tällä hetkellä akuutti, lisää tilaa tarvitaan vuoden 2018 alussa. Vaihtoehtoja lisätilalle on työryhmän näkemyksen mukaan useita. Yksi vaihtoehto
on muuttaa entiset sosiaalitoimiston tilat päiväkodin tilaksi. Tämä edellyttää tilojen rakenteiden ym. tutkimista, jotta vältyttäisiin sisäilmaongelmilta. Siirrettävä vuokratila tai
siirrettävä uudisrakennus nykyisen päiväkodin tai esikoulun tilojen välittömään läheisyyteen on yksi vaihtoehto. Työryhmä keskusteli myös uudisrakentamisesta.
Uudisrakentamisen kustannus on noin 2.500 €/m², vuokratila noin 14 -18 €/m²/kk ja
muutosrakentaminen noin 1.000 €/².
Työryhmä ei ole tehnyt tilavaihtoehdoista lapsivaikutusten arviointia.
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Työryhmällä oli tiedossa yksityinen toimija, joka suunnittelee yksityisen päiväkodin
perustamista. Työryhmä esittää, että päivähoidossa otetaan käyttöön palveluseteli,
jos yksityinen päiväkoti toteutuu.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus pyytää:
1. varhaiskasvatustyöryhmää täydentämään varhaiskasvatusselvitystä vuoden
2016 tilinpäätöstiedoilla, kun ne ovat käytettävissä ja vertailutiedoilla varhaiskasvatuksen järjestämiskuluista muualla.
sekä
2. lausunnon sivistyslautakunnalta varhaiskasvatuspalveluiden järjestämisestä ja
tekniseltä lautakunnalta varhaiskasvatuksen tilavaihtoehtoihin liittyen
31.3.2017 mennessä.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen, puh. (06) 2412 3210, sähköposti:
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
__________
Siv.ltk § 24
14.3.2017

Valmistelija sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen
Varhaiskasvatustyöryhmä on lisännyt selvitykseen päivähoidon kulut vuodelta 2016.
Evijärvellä kulut olivat 774.560 €, lapsia hoidossa 97.
Lappajärvellä kulut olivat 1,1, milj euroa, lapsia hoidossa oli 80.
Vimpelissä kulut olivat 713.255 €, lapsia hoidossa oli 84.
Evijärven päivähoidon osalta kulut hoidettavaa lasta kohden laskivat jonkin verran
edellisestä vuodesta.
Myös muilta naapurikunnilta on pyydetty vastaavat tiedot, mutta niitä ei ole saatu.
Lisäksi työryhmä korjasi selvityksen kohtaa eri tilavaihtoehtojen kustannuksista vuokratilojen osalta. Selvityksessä vuokratilojen kustannusarvio oli 14 – 18 €/m², oikeampi
arvio ylärajan osalta on 19 €/m². Eri tilavaihtoehtojen kustannukset ovat siis uudisrakentamisen osalta noin 2.500 €/m², vuokratilan osalta noin 14 - 19 €/m²/kk ja muutosrakentamisen osalta noin 1.000 €/².
Liite 4.

Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta toteaa lausuntonaan varhaiskasvatuspalveluiden järjestämisestä seuraavaa:
Varhaiskasvatusselvityksen perusteella myös sivistyslautakunnan näkemyksen mukaan päivähoidon palvelut kannattaa tuottaa Evijärven kokoisessa kunnassa yhdessä
jonkun toisen kunnan tai toisten kuntien kanssa. Potentiaalisia yhteistyökumppaneita
sivistyslautakunnan mielestä ovat Kauhavan kaupunki sekä Lappajärven ja Vimpelin
kunnat.
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Sivistyslautakunta on työryhmän esityksen kannalla, että kunnanhallitus pyytää Lappajärven ja Vimpelin kuntien kannanoton 0-5 vuotiaiden päivähoidon järjestämisestä
yhteistyössä sekä järjestämismallista.
Tilojen osalta sivistyslautakunta toteaa, että syntyvyyden lasku ja mahdollinen yksityinen toimija on otettava huomioon mietittäessä tilaratkaisuja.
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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MUSEOIDEN AUKIOLOAJAT JA PÄÄSYMAKSUT VUONNA 2017
Siv.ltk § 25
14.3.2017 Valmistelija sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen
Väinöntalon museo on ollut kesäisin avoinna toukokuun puolivälistä elokuun
loppuun saakka. Toukokuussa aukioloaika on ollut arkisin klo 10-16 ja 1.6.-31.8. tiistaista sunnuntaihin klo 11 - 18. Limutippu on ollut avoinna kioskin aukiollessa ja muulloin vain tilauksesta.
Väinöntalon pääsymaksut olivat kesällä 2016: aikuiset 5 €, lapset 3 €, alle 7-vuotiaat
ilmaiseksi, perhelippu 15 € sisältäen kaksi aikuista ja mukana olevat lapset sekä
ryhmälippu 4 € / ryhmäläinen. Limutipussa oli käytössä vain ryhmälippu, 3
€/ryhmäläinen.
Talousarviossa on palkkakulut laskettu siten, että museo on auki toukokuun puolivälistä elokuun loppuun, toukokuussa on yksi työntekijä ja kesä-elokuussa kaksi työntekijää.
Hallintosäännön 36 §:n mukaan museon maksuista ja aukioloajoista päättää lautakunta.
Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta päättää, että:
1. 16.5. – 31.5. Väinöntalon museo on auki arkisin klo 10.00 - 16.00,
2. 1.6. - 31.8. Väinöntalo on auki tiistaista sunnuntaihin päivittäin klo 11.00 - 18.00,
3. Väinöntalon pääsymaksut ovat: aikuiset 5 €, lapset 3 €, alle 7-vuotiaat ilmaiseksi,
perhelippu 15 € sisältäen kaksi aikuista ja mukana olevat lapset sekä ryhmälippu
4 € / ryhmäläinen,
4. Limutippu on auki vain tilauksesta ryhmille,
5. Limutipun pääsymaksu on 3 €/ryhmäläinen.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen, puh. (06) 2412 3210, sähköposti:
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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LUKIOLAISTEN KANNETTAVIEN TIETOKONEIDEN HANKINTA- JA KÄYTTÖOIKEUSPERIAATE
Siv.ltk § 26
14.3.2017

Valmistelija sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen
Vuoden 2017 talousarviossa varattiin määrärahaa lukion aloittaville hankittaviin kannettaviin tietokoneisiin. Lukion alkaville opiskelijoille tarjotaan mahdollisuus saada
kannettava tietokone henkilökohtaiseen käyttöönsä koko lukioajaksi käyttöoikeusmaksulla. Käyttöoikeusmaksun suuruus riippuu koneen hankintahinnasta. Opiskelijoille tarjotaan kahden eri hintaluokan konetta, joista hän itse valitsee. Opiskelijalla on
myös edelleen oikeus hankkia oma kone.
Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta päättää lukiolaisten kannettavien tietokoneiden hankinta- ja käyttöoikeusperiaatteista, että:
-

kunta hankkii koneet,
koneet ovat kunnan omaisuutta,
kone on opiskelijan henkilökohtaisessa käytössä koko lukioajan käyttöoikeusmaksulla, jonka suuruus riippuu koneen hinnasta,
opiskelijalla on mahdollisuus lukioajan jälkeen lunastaa kone tai palauttaa se,
opiskelijan mahdollisesti keskeyttäessä opinnot, on hänellä mahdollisuus lunastaa
kone erikseen sopimuksessa sovittavalla hinnalla,
kunta tarjoaa käyttöön kahden eri hintaluokan koneita, joista opiskelija valitsee
haluamansa,
opiskelija voi edelleen hankkia koneen myös itse.

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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VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET
Siv.ltk § 27
14.3.2017

Kuntalain 51 §:n mukaan lautakunta, lautakunnan puheenjohtaja tai johtosäännössä
määrätty viranhaltija voivat ottaa lautakunnan käsiteltäväksi asian, joka on kuntalain
nojalla siirretty lautakunnan alaisen viranomaisen tai lautakunnan jaoston toimivaltaan, jollei kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja tai kunnanjohtaja ole ilmoittanut asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi.
Sivistyslautakunnalle on jätetty seuraavat viranhaltijapäätökset:
Sivistystoimenjohtaja
§ 40, 41, 92, 93, 107, 109, 111
Toimistonhoitaja
§ 3, 4
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 § 28
14.3.2017

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

-

Osaava-ohjelma; Ohjausryhmän kokouksen pöytäkirja 1/2017, 20.1.2017
Etelä-Pohjanmaan Pelastuslaitos 23.2.2017; Koulujen poistumisharjoitukset ja
turvallisuusviestintä
KL-Kuntahankinnat Oy 27.2.2017; Sitoumus liittymisestä KLKH134 oppikirjat ja
niihin liittyvät oheismateriaalit 2018-2021 puitesopimukseen
Eteläpohjalainen opetussuunnitelma; Kuukausitiedote Helmikuu 2017
Etsivä nuorisotyö, Iina Keisala; Kuukausiraportti Tammikuu 2017
Eepos-kirjastot 13.2.2017; Tietosuojaseloste

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

18, 19 valitusoikeus vain asianosaisilla
23, 24, 27, 28
Koska päätöksestä voidaan tehdä Kuntalain 89 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät

17, 20, 21 kohdat 1-3, 22, 25, 26
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
paivi.lappinen@evijarvi.fi
faksi: 06 7651 682
Pykälät

17, 20, 21, 22, 25, 26

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
Wolffintie 35, Pl 200
65101 Vaasa
Pykälä
21, kohta 4.

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

Vaasan hallinto-oikeus
Korsholmanpuistikko 43
Pl 204
65101 Vaasa
Kunnallisvalitus, pykälät

Valitusaika 30 päivää

18, 19
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.

_________________________________________________________________________________________________________
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

