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34 § LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Siv.ltk § 34 
7.5.2019  

Ehdotus: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
  

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

35 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 

Siv.ltk § 35 
7.5.2019 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 yksimielisesti. 

 

36 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA 

Siv.ltk § 36 
7.5.2019  

Ehdotus: Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Ann-Helen Mäkelä ja Sami Pesonen 
 
 Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ann-Helen Mäkelä ja Sami Pesonen. 
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37 § LAHDENKYLÄN KOULUN VÄISTÖN PURKAMINEN  

Siv.ltk § 13 
13.3.2018 Valmistelija sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen 
 

Lahdenkylän koulun oppilaat ovat olleet väistötiloissa Särkikylän koulussa joulu-
kuusta 2014 alkaen Lahdenkylän koulurakennuksen käyttökiellon vuoksi. Sivistyslau-
takunnan yhtenä tavoitteena vuodelle 2018 on väistön purkaminen ja Lahdenkylän 
koulun oppilaiden lähikoulusta päättäminen. 
 
Lahdenkylän koulukiinteistön remontoinnista on tehty kuntalaisaloite. Aloitteen mu-
kaan tulee nimetä työryhmä Lahdenkylän koulun pikaisesta remontoinnista Talo Ter-
veys Lajunen Oy:n raportin pohjalta. Työryhmän jäsenten tulisi aloitteen mukaan olla 
sisäilma-asioihin, suunnitteluun ja saneerauksiin perehtyneitä henkilöitä. Talousar-
vion 2018 laadinnan yhteydessä käydyissä keskusteluissa Lahdenkylän koulukiinteis-
tön saneerausta ei pidetty varteenotettavana toimenpiteenä, koska varmuutta raken-
nuksen puhtaaksi saamisesta ei ole. Tekninen lautakunta on kokouksessaan 
9.1.2018 § 10 päättänyt, että työryhmää ei perusteta. 
 
Väistön purkamisvaihtoehtoja on mietitty kahdessa sivistyslautakunnan ja kunnanhal-
lituksen yhteisessä iltakoulussa. Yhteenvedot vaihtoehdoista kustannuksineen ja vai-
kutuksineen jaetaan esityslistan liitteenä. 
 
Vaihtoehdot: 
- Lähikouluksi osoitetaan Särkikylän koulu siihen asti, että kaikki oppilaat mahtuvat 

Kirkonkylän kouluun (nykyisellä tiedolla todennäköisesti lukuvuonna 2023-24).  
Kustannukset kaikkien alakoulujen osalta tässä vaihtoehdossa ovat 1.528.700 
€/v. Lisäksi tulee Lahdenkylän kiinteistön alaskirjaus 168.225 € yhtenä vuonna. 

- Lahdenkylään hankitaan siirtotilat 3-6 vuodeksi, vähintään neljä luokkaa ym. tilat. 
Tämä tarkoittaa, että Särkikylän koulu lakkaa viimeistään lukuvuonna 2021-22, 
jolloin oppilasmäärä on 16 oppilasta.  
Kustannukset ovat 1.708.400 €/v. Edelleen lisäksi tulee Lahdenkylän kiinteistön 
alaskirjaus 168.225 € sinä vuonna kun se alaskirjataan. 

- Kaikki kolme alakoulua yhteen lukuvuoden 2018-19 alussa. Tarvitaan lisätilaa Kir-
konkylän kouluun kuudeksi vuodeksi, aluksi 4-5 luokkaa, lukuvuodesta 2020-21 
alkaen kolme luokkaa.  
Kustannukset noin 1.506.000 €/v sekä Lahdenkylän ja Särkikylän kiinteistöjen 
alaskirjaukset 411.390 €/v. Vaihtoehtoisesti Särkikylän kouluun jotain muuta toi-
mintaa, jolloin ei tarvitse alaskirjata. 

- Lahdenkylään hankitaan siirtotilat ja Särkikylän koulu lakkaa ensi lukuvuoden 
alusta. Kirkonkylän kouluun tarvitaan lisätilaa kaksi luokkaa viimeistään luku-
vuonna 2020-21.  
Kustannukset 1.621.500 €/v. Lisäksi Lahdenkylän ja Särkikylän kiinteistöjen alas-
kirjaus 411.390 €. Vaihtoehtoisesti Särkikylän kouluun jotain muuta toimintaa tai 
kiinteistön myynti, jolloin ei tarvitse alaskirjata ollenkaan tai vain mahdollinen 
myyntitappio.. 

 
Kaikkien vaihtoehtojen kustannukset on laskettu vuoden 2017 toteutuneiden kulujen 
mukaan lukuvuodelle 2018-19. Nykyiset kustannukset kolmesta alakoulusta, joista 
kaksi on käytössä ovat 1.562.735 €/v. Kustannusten taloudellista vaikutusta voi arvi- 
oida sen aiheuttamalla paineella veroprosenttiin, yksi veroprosenttiyksikkö on noin 
300.000 €. Summa on merkittävä kustannus kunnan kantokyvylle tällä hetkelläkin ja 
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etenkin sote-uudistuksen toteuduttua, jolloin kunnan mahdollisuudet tasapainottaa 
talouttaan on entistä pienempi. 
 
Kuljetukset jokaisessa vaihtoehdossa on laskettu nykyisillä reiteillä, linjan osalta on 
otettu huomioon alakoululaisten mahdollinen koulumatkan lyheneminen ja sen vaiku-
tus matkakorttien hintaan. Liikennöitsijän kanssa on keskusteltu mahdollisista reittien 
muutoksista eri vaihtoehdoissa, liikennöitsijän arvion mukaan reitit eivät muutu oleelli-
sesti. On muistettava, että kaikki reitit on suunniteltu ottaen huomioon alakoulujen, 
yläkoulun ja lukion oppilaat. Reitit toki tarkistetaan kun kouluverkon muutoksista on 
päätetty. 
 
Väistövaihtoehdoista on keskusteltu sivistyslautakunnan ja kunnanhallituksen kah-
dessa iltakoulussa 8.2. ja 20.2. Toisen iltakoulun jälkeen linjaukseksi tuli, että Lah-
denkylään hankitaan siirtotilat kolmeksi vuodeksi, ja Tällöin Särkikylän koulu lakkaisi 
viimeistään lukuvuonna 2021-22 ja oppilaat siirtyisivät Kirkonkylän kouluun, jonne tar-
vittaisiin lisätilaa 1-2 luokkaa. Selvitettäväksi tuli myös vaihtoehto, että Lahdenkylään 
hankitaan siirtotilat ja Särkikylän koulu lakkaa lukuvuoden 2017-18 päättyessä. 
Tässä iltakoulussa oli paikalla yksi lautakunnan jäsen, kolme kunnanhallituksen jä-
sentä ja yksi puheenjohtajiston edustaja. vuodeksi. Myös jo tehtyjä laskelmia tarkis-
tettiin iltakoulun jälkeen. Lautakunnan ja kunnanhallituksen jäsenille lähetettiin uudet 
taulukot sähköpostilla. 
 
Vaihtoehdoista on kuultu huoltajia Vilman kautta sähköisellä kyselyllä. Huoltajien vas-
tausaika päättyi maanantaina 12.3. Yhteenveto huoltajien kuulemisesta annetaan ko-
kouksessa, se lähetetään myös sähköpostilla heti valmistuttua. Kysely lähetettiin 
kaikkien alakoulujen oppilaiden huoltajille Vilman kautta. Ajatuksena oli kuulla nimen-
omaan huoltajia, koska väistön purkaminen koskee nimenomaan heitä ja heidän lap-
siaan. Kysely toteutettiin Webropol –ohjelmalla ja koska se oli vapaasti käytettävä 
linkki, on kyselyyn voinut vastata kaikki halukkaat, ei vain huoltajat. Vastanneita oli 
212. 
 
Kyselyyn vastanneista yli puolet 54,2 % oli sitä mieltä, että Lahdenkylän koulun oppi-
laille osoitetaan lähikouluksi Särkikylän koulu siihen asti, että kaikki oppilaat mahtuvat 
Kirkonkylän kouluun. 21,2 % oli sitä mieltä, että Lahdenkylään hankitaan siirtotilat 3-6 
vuodeksi, 12, 3 % olisi laittanut kaikki kolme alakoulua yhteen lukuvuoden 2018-19 
alusta alkaen ja 12,3 % oli sitä mieltä, että Lahdenkylään hankitaan siirtotilat ja Särki-
kylän koulu lakkaa ensi lukuvuoden alusta. 
 
Myös nykyisiltä oppilailta on kysytty missä ja keiden kanssa he haluaisivat käydä kou-
lua, mikä koulussa on mukavinta, mistä ei pidä tai mitä haluaisi muuttaa sekä koke-
vatko he koulumatkansa liian pitkäksi, sopivaksi vai lyhyeksi. Oppilaiden vastaukset 
saadaan perjantaina 9.3. Yhteenveto oppilaiden vastauksista on lähetetty sähköpos-
tilla maanantaina 12.3.  Kyselyyn vastasi 51 oppilasta 0-5 luokkalaista. Vastaajista 29 
haluaa käydä koulua Lahdenkylässä, 20 Särkikylässä ja 2 siellä missä oppilaan ni-
meämä kaveri käy koulua. Esikoululaisista kaikki haluavat käydä koulua Särkiky-
lässä. 44 oppilasta haluaa käydä koulua nykyisen luokkansa tai nimeltä mainittujen 
kavereiden kanssa, nimetyt kaverit olivat molemmista kouluista. Koulumatkaa piti pit-
känä 18 oppilasta, sopivana 30 ja lyhyenä 4 oppilasta. Lasten vastausten perusteella 
on toivottavaa, että he saavat jatkaa koulua yhdessä. 
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Henkilökunnan mielestä tässä tilanteessa, kun kaikki oppilaat eivät vielä mahdu Kir-
konkylän koulun nykyisiin tiloihin, on Lahdenkylän oppilaiden tarkoituksenmukaista 
jatkaa Särkikylän koulussa. 
 
Särkikylän koulun vanhempainyhdistys on antanut kannanottonsa väistön purkami-
seen kirjallisesti. Kannanotossa kysytään ”Ollaanko nyt unohtamassa koulumme puit-
teet tarjota jatkossakin opetusta? Onko ajatus sulkea erinomainen kyläkoulu, jotta 
voidaan rakentaa tilalle uutta jonnekin muualle? Vain väliaikaisesti?”  Lisäksi kannan-
otossa todetaan, että ”haluamme jatkaa koulutusta samalla kaavalla edelleenkin.” 
 
Hyväksytyssä kuntastrategiassa todetaan, että kouluverkko tiivistetään lähitulevai-
suudessa yhtenäiskouluksi. Samalla opetus ja valinnanmahdollisuudet monipuolistu-
vat. Kaikilla lapsilla on tasa-arvoiset oppimismahdollisuudet kohtuullisen kokoisissa 
luokkaryhmissä. Strategiassa yhtenä päätavoitteena palveluiden osalta on ”Kouluver-
kon kehittäminen sekä laadukkaan varhaiskasvatuksen ja kouluopetuksen varmista-
minen.”  
 
Kouluverkon kehittämisselvitys on tehty vuonna 2015. Selvityksen tehneen työryh-
män näkemyksen mukaan nykyisillä oppilasmäärillä kahden koulun malli (koulut Kir-
konkylässä ja Särkikylässä) on toimiva ratkaisu. Pitemmällä ajanjaksolla tarkasteltuna 
yhden alakoulun malli on pedagogisesti paras ratkaisu.  
 
Kouluverkon kehittämissuunnitelmasta on tehty valitus Hallinto-oikeuteen. Hallinto-
oikeus ei ole vielä tehnyt päätöstä asiasta, mutta asian käsittelijän mukaan se ei estä 
suunnitelman käyttöä. 
 
Oppilaiden, heidän huoltajiensa, henkilöstön ja vanhempainyhdistyksen näkemykset 
sekä kunnan talous, hyväksytty kuntastrategia ja kouluverkon kehittämisselvitys tuke-
vat vaihtoehtoa, että Lahdenkylän koulun oppilaiden lähikouluksi osoitetaan Särkiky-
län koulu siihen asti, että kaikki oppilaat mahtuvat kirkonkylän kouluun. 
 
Asian valmistelussa ja käsittelyssä on huomioitava hallintolain 41 §:ssä säädetty vai-
kuttamismahdollisuuksien varaaminen. Tieto Lahdenkylän koulun lakkauttamisesta 
laitetaan kunnan internetsivuille. Järviseudun Sanomissa, kunnan facebook- ja inter-
netsivuilla ilmoitetaan kuntalaisille, että asia on vireillä ja kaikilla kuntalaisilla on mah-
dollisuus ottaa kantaa asiaan kirjallisesti joko kunnan internetsivujen kautta tai sähkö-
postitse osoitteella evijarven.kunta@evijarvi.fi. 
 
Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta päättää: 
 
1. että Lahdenkylän koulun väistö loppuu lukuvuoden 2017-18 päättyessä, 
2. että Lahdenkylän koulun nykyisten oppilaiden lähikouluksi osoitetaan Särkikylän 

koulu, 
3. ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että Lahdenkylän koulun 

lakkauttamisprosessi aloitetaan ja koulu lakkautetaan 1.8.2018 alkaen. 
 

Keskustelun kuluessa puheenjohtaja Jyrki Järvinen totesi, että lautakunnalle ja sivis-
tystoimenjohtajalle on esitetty väitteitä, että sivistystoimenjohtajan esityksen pohjaksi 
tekemä selvitys ja laskelmat ovat virheellisiä, väritettyjä, erehdyttäviä ja tarkoitusha-
kuisia ja ehdotti, että asia jätetään pöydälle, kunnes asiassa lautakunnalle ja sivistys-
toimenjohtajalle esitettyjen väitteiden esittäjiltä saadaan oma selvitys ja laskelmat 
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sekä niistä päästään yhteisymmärrykseen. Ann-Helen Mäkelä ja Anne Joensuu kan-
nattivat Järvisen tekemää esitystä. 
 
Puheenjohtaja tiedusteli vastustaako joku pöydälle jättöä. Kukaan ei vastustanut 
asian pöydälle jättöä. 

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

 
Siv.ltk § 37 
7.5.2019 Valmistelija sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen 
 

Sivistyslautakunta on saanut pyydetyt laskelmat 11.4.2018. Valtuuston, kunnanhalli-
tuksen ja sivistyslautakunnan yhteisessä iltakoulussa 21.5.2018 esiteltiin uudet las-
kelmat, jotka poikkesivat sivistystoimenjohtajan tekemistä laskelmista 172.000 €. Ilta-
koulussa käytiin läpi molemmat laskelmat ja todettiin, että ero johtuu lähinnä siitä, 
että sivistystoimenjohtajan laskelmissa vaihtoehtomalleissa on otettu huomioon mm. 
tuntikehyksen väheneminen, mikä vaikuttaa koulujen toimintakuluihin ja toisissa las-
kelmissa tätä ei oltu huomioitu. 
  
Lahdenkylän koulun väistön purkaminen liittyy koko kouluverkon kehittämiseen ja 
siitä päättäminen on järkevää tehdä samalla kun kouluverkon kehittämissuunnitel-
masta päätetään. 

 
Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää, että Lahdenkylän koulun väistöstä päätetään 
kouluverkon kehittämissuunnitelman päättämisen yhteydessä. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

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

 
  

mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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38 § PÄIVITETYN KOULUVERKON KEHITTÄMISSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN  

Siv.ltk § 5 
29.1.2019 Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen 
 

Sivistyslautakunta pyysi 14.4.2015 kunnanhallitusta nimeämään kouluverkkotyöryh-
män. Kunnanhallitus nimesi työryhmän 27.4.2015 ja asetti sen tehtäväksi nykyisen 
kouluverkon kehittämisen oppilasennusteiden mukaan sekä kartoittamaan koulujen 
tilatarpeet, nykyisten tilojen kunto ja mahdolliset korjaustarpeet. 
 
Kouluverkon kehittämissuunnitelmasta järjestettiin kaikille kuntalaisille kuulemistilai-
suus, keskikoulun ja lukion oppilaskunnilta sekä henkilöstöltä pyydettiin lausunnot, 
alakoululaiset osallistuivat suunnitelman tekoon kuvaamalla mieleisensä koulun. Kou-
luverkkovaihtoehdoista tehtiin lapsivaikutusten arviointi. Myös N.Y.T. Nuorten yhteis-
työtiimi antoi omia ideoitaan otsikolla Evijärven koulu 2025.  

 
Suunnitelma valmistui helmikuussa 2016 ja valtuusto on sen hyväksynyt 14.3.2016. 
Valtuuston päätöksestä tehtiin kunnallisvalitus Vaasan hallinto-oikeuteen. Hallinto-
oikeus hylkäsi valituksen ja vaatimuksen päätöksen täytäntöönpanon kieltämisestä. 
Hallinto-oikeuden päätös on annettu 26.11.2018 ja se on julkaistu kuntalain 142 §:n 
mukaisesti yleisessä tietoverkossa kunnan internetsivuilla 29.11.2018. Päätökseen 
on mahdollista hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta, valitusaika on 30 
päivää ja alkaa siitä päivästä jolloin ilmoitus päätöksestä on julkaistu kuntalain 142 
§:n mukaisesti yleisessä tietoverkossa.  
 
Suunnitelman pohjatiedot talouden, tilojen ja oppilasmäärien osalta ovat vuoden 2014 
tietoja ja ne on syytä päivittää. 
 
Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta päättää: 
 
1. päivittää vuonna 2016 hyväksytyn kouluverkon kehittämissuunnitelman talouden, 

oppilasmäärien ja rakennusten kunnon osalta,  
2. aikatauluttaa suunnitelman toteuttamisen sekä  
3. päättää kuulemisten järjestämisestä päivityksen valmistuttua.  

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

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

Siv.ltk § 38 
7.5.2019 Valmistelija sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen 

 
Kouluverkon kehittämissuunnitelma on päivitetty talouden, oppilasmäärien ja raken-
nusten kunnon osalta. Kunnan tilinpäätökset ovat olleet positiivisia vuosina 2014-17 
eikä taseessa ole kattamattomia alijäämiä, vuoden 2018 tilinpäätös sen sijaan on 
970.324 € alijäämäinen ja menojen ja tulojen tasapainoon on kiinnitettävä erityistä 
huomiota. 
 
Tilojen osalta tilanne on muuttunut vanhan kouluverkon kehittämissuunnitelman 
osalta siten, että Lahdenkylän koulurakennus on poistettu käytöstä (kh 6.11.2018 § 
187). 
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Vuoden 2015 suunnitelmassa oppilasmäärien arvioitiin vähenevän lukuvuodesta 2000-
01 lukuvuoteen 2021-22 Kirkonkylän koulussa 42 oppilaalla, Lahdenkylän koulussa 34 
ja Särkikylän koulussa 20 oppilaalla, kokonaisvähennys 96 oppilasta. Kirkonkylän kou-
lussa määrä on laskenut 32, Lahdenkylän koulussa 50 ja Särkikylän koulussa 11 oppi-
laalla. Kokonaisvähennys 93 oppilasta. Syntyvyys aikavälillä 2009-15 oli 17-37 lasta 
vuodessa ja aikavälillä 2016-19 syntyvyys on 15-22 lasta vuodessa. 
 
Kuntastrategian kohdan Palvelut yhtenä päätavoitteena on kouluverkon kehittäminen 
sekä laadukkaan varhaiskasvatuksen ja kouluopetuksen varmistaminen. Strategian 
toimenpideohjelman kohdassa Palvelut: Ennakoivat, uudistuvat ja laadukkaat palvelut 
kustannustehokkaasti, on tavoitteen toimenpiteinä hyväksytty mm. ”Oppilasmäärään 
sopeutettu, oppilaille oikeankokoinen ja tasa-arvoinen kouluverkko, oppimisympäris-
töjen kehittäminen sekä oppimismahdollisuuksien ja koulutilajärjestelyjen huomioimi-
nen sekä väistön purkaminen ja yhteen kouluun siirtymisen valmistelu ja aikataulutta-
minen. 

 
Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää, että se 
 
1. hyväksyy omalta osaltaan kouluverkon kehittämissuunnitelman päivityksen ja 

esittää sen edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi, 
2. ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että Lahdenkylän ja Särkiky-

län koulut lakkautetaan viimeistään lukuvuoden 2024-25 päättyessä ja kaikkien 
oppilaiden lähikoulu siitä eteenpäin on Kirkonkylän koulu, 

3. ilmoittaa Järviseudun Sanomissa ja kunnan www-sivuilla asian vireille tulosta, 
4. varaa kuntalaisille mahdollisuuden saada tietoja asiasta, sen lähtökohdista, ja ta-

voitteista, 
5. järjestää kuntalaisten kuulemisen ja vaikuttamismahdollisuuden kirjallisesti kun-

nan www-sivujen sekä postin kautta ajalla 15.5.-1.6.2019, 
6. tekee asiasta lapsivaikutusten arvioinnin toukokuun aikana ja 
7. päättää, että Lahdenkylän koulun oppilaiden lähikoulu on Särkikylän koulu siihen 

saakka kunnes siirrytään yhteen kouluun, viimeistään lukuvuoden 2024-25 päät-
tyessä 

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

Siv.ltk § 32  
25. 4.2017 Valmistelija Päivi Lappinen 
 

Perusopetuslain mukaan jokaisella oppilaalla, joka tarvitsee tukea oppimisessaan tai 
koulunkäynnissään, on oikeus sitä saada. Oppimisen tuen kolmiportainen malli toimii 
kaikissa kouluissa hyvin. Oppilailla on kuitenkin myös muunlaista tuentarvetta. Oppi-
lashuollon palvelut, kasvatusohjaaja, psykologipalvelut ja Kompassi –ryhmä pyrkivät 
vastaamaan näihin tarpeisiin. Suurimmalle osalle tarvitsijoista nämä palvelut riittävät 
ja koulunkäynti alkaa taas sujua, kun oppimisen esteet on poistettu.  
 
Osalle oppilaista nykyiset koulun tarjoamat tuet eivät ole riittäviä, vaan tarvitaan me-
netelmiltään ja painopisteeltään enemmän kuntouttavaa kuin kasvattavaa tai opetta-
vaa otetta ja toimintaa. Opiskeluhuollon ohjausryhmä nimesi työryhmän miettimään 
eri vaihtoehtoja asian ratkaisemiseksi. Työryhmään kuului erityisopettajat, kasvatus-
ohjaaja, koulujen johtajat ja rehtori sekä sivistystoimenjohtaja. Työryhmä päätti ehdot-
taa Ankkuri-luokan perustamista. 
 
Työryhmän ehdotuksen mukaan Ankkuri-luokka on osa Kirkonkylän koulua, mutta 
oma ryhmänsä, johon otetaan tarvittaessa oppilaita kaikista kouluista.  Luokka ei ole 
kenenkään kotiluokka ja siellä ollaan vain tilapäisesti, kun koulun muut tukitoimet on 
kokeiltu ja ne eivät ole riittäneet. Ankkurijakso kestää aluksi yhden kuukauden, jonka 
jälkeen arvioidaan jatkotoimenpiteet. Toiminta on tiimipohjaista, tiimin kokoonpano 
riippuu oppilaan tarpeesta ja siihen voivat kuulua esimerkiksi erityisopettaja, luokan-
opettaja, kasvatusohjaaja, perhetyöntekijä, terveydenhoitaja, psykologi ja avustaja. 
Toiminnalla pyritään vähentämään mm. sairaalakoulujaksoja. Ankkuriaikana oppi-
laalla on samat oikeudet muihin palveluihin (opiskeluhuolto-, terveys- ja erilaiset tera-
piat) kuin kaikilla muillakin oppilailla. 
 
Kun oppilaan kanssa on kokeiltu koulun kaikkia tukitoimia, mutta ne eivät ole olleet 
riittäviä, ottaa luokanopettaja asian esille. Erityisopettaja kutsuu tiimin kokoon asian 
käsittelemiseksi ja tiimi tekee suosituksen mahdollisesta jaksosta Ankkurissa. Sivis-
tystoimenjohtaja tekee siirrosta päätöksen.  
 
Työryhmän ehdotuksen mukaan Ankkuriluokassa voisi olla enintään kuusi oppilasta 
yhtä aikaa ja työntekijöitä pitäisi olla kaksi; toiminnasta vastaava opettaja, erityisopet-
taja tai yhteisöpedagogi, sekä ohjaajana esimerkiksi perhetyöntekijä, sosionomi tai 
lähihoitaja.  
 
Palkkakustannukset syyslukukauden ajalta (5 kk) ovat 28 200 – 33 000 €. 
 
Toimintaan ei ole varattu määrärahaa vuoden 2017 talousarviossa. Koulut toivovat 
toiminnan alkavan jo uuden lukukauden alkaessa elokuussa.  
 
Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta päättää: 
1. perustaa Ankkuriluokan 1.8.2017 alkaen edellytyksellä, että valtuusto myöntää 

tarkoitukseen määrärahan, 
2. luokka toimii aluksi kokeiluna lukuvuoden 2017-18,  
3. pyytää kunnanhallitukselta ja edelleen valtuustolta lisämäärärahaa vuodelle 2017 

perusopetuksen kohtaan 33 000 € Ankkuriluokan perustamista varten, 
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Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen, puh. 06 2412 3210 tai 044 7699 
210, sähköposti etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 

 
Siv.ltk § 39 
7.5.2019 Valmistelija sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen 
 

Ankkuritoimintaa on toteutettu nyt kohta kaksi lukuvuotta ja toimintaa on kehitetty 
koko ajan eteen tuleviin haasteisiin vastaamiseksi. Kevätlukukaudella ei ole täytetty 
toista ohjaajan paikkaa ja Ankkurissa on ollut vain yksi ohjaaja. Toiminta on pääsään-
töisesti keskittynyt ennaltaehkäisevään toimintaan ja ryhmätoimintaan. 
 
Opiskelijahuollon työryhmässä sekä koulujen johtajien kokouksessa on keskusteltu 
toisen ohjaajan palkkaamisesta ja Ankkuriluokan muuttamisesta erityisluokaksi. Mo-
lemmissa ryhmissä kanta on ollut, että erityisluokan tarve on ja, että toisen ohjaajan 
tilalle tarvitaan erityisopettaja. Näin oppilaalla Ankkurijaksollakin on hänen oikeustur-
vansa mukainen opetus. 
 
Peruopetusasetuksen 2 §:n mukaan erityisen tuen oppilaiden opetusryhmässä saa 
olla tietyin poikkeuksin 10 oppilasta, pidennetyn oppivelvollisuuden pirissä olevien op-
pilaiden opetusryhmässä enintään kahdeksan oppilasta ja vaikeimmin kehitysvam-
maisten ryhmässä enintään kuusi oppilasta. Ankkuriluokka on tarkoitettu oppilaille, 
joilla on pitkäkestoisia haasteita, jotka haittaavat oppilaan koulutyötä ja muut tukitoi-
met eivät ole olleet riittäviä. Luokan koko riippuu oppilaiden haasteista ja voisi tämän 
hetkisen arvion mukaan olla 6-8 oppilasta. Jos jostain syystä luokassa ei ole oppi-
laita, jalkautuu erityisopettaja yleisopetuksen ryhmiin. 
 
Erityisluokan toimintaa ohjaa ohjausryhmä, jossa moniammatillisessa yhteistyössä 
linjataan luokan toimintaa.  Oppilaiden tukemisen perustana on moniammatillinen yh-
teistyö. 

 
Ennen erityisluokkaan siirtymistä pitää edelleen olla kokeiltuna kaikki muut koulun tu-
kitoimet, poikkeuksena on akuutti väkivaltainen käyttäytyminen tai muu syy, minkä 
vuoksi oppilaan oman tai muiden turvallisuuden vuoksi omassa kotiluokassa opiske-
leminen ei ole mahdollista. Oppilaan siirtyessä erityisluokkaan käydään Lapset pu-
heeksi –keskustelu huoltajien kanssa. 
 
Käytännössä erityisluokkaan siirtymisen jälkeen oppilas opiskelee jonkin aikaa täysin 
erityisluokassa. Oppilaan voinnin ja voimavarojen mukaan aloitetaan asteittainen in-
tegrointi kotiluokkaan. Kyseessä on edelleen jaksotyyppinen toiminta, jakson on ol-
tava riittävän pitkä oppilaan tarvitsemien tukimuotojen löytämiseksi.   
 
Erityisluokassa opiskelussa tarkoituksena on oppilaan jaksamisen mukaan pysyä 
kiinni koulutyössä ja koulun rutiineissa, opetusta ja toimintatapoja räätälöidään ja 
eriytetään oppilaalle sopivaksi.  
 
Ankkuritoiminnan muu toiminta jatkuu edelleen, mm. eri toimintaryhmät jatkavat toi-
mintaa ankkuriohjaajan ja kuraattorin toimesta. Pääsääntöisesti erityisopettaja pysyy 
luokassa ja ohjaaja ja koulunkäynninohjaaja jalkautuvat oppilaan luokkaan integroita-
essa. 
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 Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta päättää: 
 

1. muuttaa Ankkuriluokan alakouluikäisten erityisluokaksi, nimi on edelleen Ankkuri-
luokka, 

2. rekrytoida Ankkuriluokkaan erityisopetuksen tuntiopettaja 
 

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

Siv.ltk § 40 
7.5.2019 Valmistelija sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen 
  

Huoltajat ovat hakeneet 7. ja 9. luokkalaisille lapsilleen maksutonta koulukuljetusta 
osoitteesta Jokikyläntie 56. Perheessä on myös 3. luokkalainen, jolla koulukuljetus-
säännön perusteella on oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen vielä tulevana luku-
vuonna. 
 
Perusopetuslain 32 §:n mukaan oppilaalla on oikeus maksuttomaan koulukuljetuk-
seen jos koulumatka on viittä kilometriä pitempi. Evijärvellä Koulukuljetussäännön 
mukaan 5-9 luokkien oppilailla on oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen, kun kou-
lumatka kotoa kouluun ylittää 5 km. Koulumatkan pituus lasketaan lyhintä jalankulku-
kelpoista, yleisessä käytössä olevaa tietä pitkin oppilaan kotiosoitteesta koulun liitty-
mään. Mahdolliset kävely- ja pyörätiet otetaan huomioon kulkuväylinä. Mittaamisessa 
käytetään Fonectan reittiohjelmaa, jolloin mittaustapa on kaikilla koulukuljetusta ha-
kevilla oppilailla sama.  
 
Fonectan reittiohjelman mukaan Jokikyläntie 56:sta koululle on lyhintä reittiä käyttäen 
4,78 km. Matkasta noin 0,5 km kulkee Jokikyläntietä ja noin 2,5 km kantatietä 63, sen 
jälkeen kevyenliikenteen väylää Pukkilantien risteyksestä koululle. 
 
Oppilailla on mahdollisuus kulkea olemassa olevien reittien kouluautoissa itse mak-
saen, vaikka koulumatkan pituus ei oikeuttaisi maksuttomaan koulukuljetukseen. Jo-
kikyläntie 56 kohdalla kulkee kunnan järjestämä koulukuljetusreitti 3. Halutessaan he 
voivat myös valita toisen reitin, joka kulkee Ranta-ahon kautta. Tällöin matka kotoa 
pysäkille on noin 1 km. 

 
Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta päättää, että Jokikyläntie 56 
asuville 7. ja 9. luokan oppilaille ei myönnetä maksutonta koulukuljetusta. Oppilaat 
voivat käyttää kunnan järjestämää kuljetusta itse maksaen. 
 
Perusteluna on oppilaiden yhdenvertaisuus.  
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen, puh. 06 2412 3210 tai 044 7699 
210, sähköposti etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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41 § EVIJÄRVEN LUONTOPOLKU 
 
Siv.ltk § 41 
7.5.2019 Valmistelija kunnanjohtaja Teemu Kejonen ja sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen  
 

Talousarviossa on vuodelle 2019 varattu investointiohjelmassa 40.000 euron määrä-
raha luontopolun suunnitteluun ja rakentamiseen.  
 
Vuonna 2018 hyväksyttiin kunnan liikuntapaikkasuunnitelma. Suunnitelmassa luonto-
liikuntareitti (luontopolku) todettiin yhdeksi priorisoiduksi kunnan ulko- ja sisäliikunta-
paikkojen kehittämisen kärkikohteeksi. 
 
Luontopolun rakentaminen on vahvasti kuntastrategian mukaista toimintaa. Luontopo-
lulla lisätään mahdollisuuksia liikkua ja se hyödyntää myös Evijärven komeaa luonto- 
ja vesistömaisemaa. Luontopolku on kirjattu toimenpiteeksi kuntastrategian toimenpi-
deohjelmaan. Toimenpiteen 19 Kunta luo aktiivisesti edellytyksiä liikunnan ja kulttuurin 
harrastamiseen alla on yhtenä toimenpiteenä luontopolun suunnittelu ja rakentaminen. 
 
Asiaa on valmisteltu mm. lähiliikuntatyöryhmässä. Luontopolun rakentamiseen on 
suunniteltu haettavan rahoitusta Aisaparista.  
 
Luontopolku on suunniteltu rakennettavaksi Nöörpakankankaan alueelle. Alueen 
maanomistajien edustajien kanssa on pidetty yhteinen palaveri, missä reitti suunnitel-
tiin kartalle yhdessä maanomistajien näkemysten ja ehdotusten mukaisesti. Maan-
omistajat toimittavat allekirjoitetut maanomistajan luvat toukokuun alussa. 
 
Hankkeen lopullinen sisältö ja hankehakemus tarkentuvat toukokuun alussa. Alus-
tava hankehakemus on jätetty Aisapariin 30.4.2019 mennessä. Hakemusta voidaan 
täydentää tarvittavilta osin vielä toukokuun alussa (maanomistajien luvat, kartta, kus-
tannusarvio) tai mahdollisesti poistaa hakemus ohjelmasta. 
 
Esityslistan liitteenä lähetetään hankehakemus. 
 
Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta päättää että Evijärven kunta 
hakee Evijärven luontopolku hanketta Aisaparin rahoitettavaksi 30.4.2019 päätty-
vässä haussa.  

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Teemu Kejonen, puh. (06) 2412 3202  tai 044 7699 202 , 
sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 

 
 
  

mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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42 § KOULUPSYKOLOGIN TOIMEN PERUSTAMINEN JA TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMI-
NEN 

Siv.ltk § 42 
7.5.2019 Valmistelija sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen 
 
                     Oppilashuoltolain (1287/2013 § 9 2 mom.) mukaan oppilaitosten (esi- ja perusopetus 
                     sekä toisen asteen oppilaitokset) sijaintikunta vastaa opiskeluhuollon psykologi- ja ku- 
                     raattoripalveluiden järjestämisestä. 
 
 Evijärvellä koulupsykologipalvelut on ostettu Psykologipalvelu Helena Anttilalta. 

Kustannukset lukuvuodessa ovat olleet palveluiden määrästä riippuen 23.000 – 
25.500 €. Lukuvuonna 2018-19 palvelua on ostettu 1 pv viikossa. Palveluun on oltu 
tyytyväisiä.  
 
Lukuvuonna 2017-18 Evijärven kunta osti koulupsykologipalveluita Kauhavan kau-
pungilta 1 pv/joka toinen viikko. Määrä ei kuitenkaan ollut riittävä tarpeeseen nähden 
ja psykologipalveluita jouduttiin ostamaan lisäksi yksityiseltä palvelun tuottajalta. 
Koulujen kokemuksen mukaan yksityinen palvelun tuottaja on ollut tehokas ja hänellä 
on ollut asiakkaita enemmän kuin kunnallisessa palvelussa. 
 
Lappajärven sivistystoimen kanssa on keskusteltu yhteisen koulupsykologin palkkaa-
misesta. Sivistyslautakunta on päättänyt 18.1.2018 aloittaa yhteisen suunnittelun 
Lappajärven sivistystoimen kanssa koulupsykologipalveluiden järjestämisestä 
1.8.2018 alkaen. Tuolloin asia ei edennyt ja sivistyslautakunta päätti jatkaa koulupsy-
kologipalvelun ostoa Psykologipalvelu Helena Anttilalta toistaiseksi yhtenä päivänä 
viikossa. 
 
Lappajärven sivistyslautakunta pyytää nyt sitoumusta yhteisen koulupsykologin palk-
kaamiseksi toistaiseksi siten, että Lappajärven osuus on 60 % (3 pv/vko) ja Evijärven 
osuus 40 % (2 pv/vko). Lappajärven sivistystoimi on laskenut, että kustannukset olisi-
vat yhteensä noin 50.700 € vuodessa. Laskelma perustuu Kauhavan kaupungin psy-
kologin palkkamenoihin vuonna 2018. Evijärven kunnan osuus olisi noin 20.300 €. 
 
Lappajärven sivistyslautakunta on esittänyt Lappajärven kunnanhallitukselle ja edel-
leen valtuustolle koulupsykologin viran perustamista 1.8.2019 alkaen ja hakee viran 
täyttölupaa sen jälkeen kun Evijärven kunta on tehnyt päätöksensä.  
 
Suomen Psykologiliiton ja THL:n suositus on 600–800 oppilasta/opiskelijaa yhtä psy-
kologia kohti. Opiskeluhuoltolain lakiesityksen yleisissä perusteissa suositus on 1000 
opiskelijaa/psykologi. Evijärvellä on tällä hetkellä yhteensä 375 oppilasta ja Lappajär-
vellä noin 500 oppilasta. 

  
Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta päättää: 
 
1. antaa sitoumuksen Lappajärven sivistyslautakunnalle yhteisen koulupsykologin 

palkkaamiseen, 
2. että koulupsykologipalvelusopimus Psykologipalvelu Helena Anttilan kanssa irti-

sanotaan vasta kun uusi koulupsykologi on valittu. 
 

Keskustelun kuluessa sivistystoimenjohtaja muutti ehdotusta.  
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Sivistystoimenjohtajan muutettu pohjaehdotus: Sivistyslautakunta päättää: 
 
1. että se ei anna sitoumusta Lappajärvelle yhteisen koulupsykologin palkkaamiseen 

ja yhteistyösopimus Psykologipalvelu Helena Anttilan kanssa jatkuu. 
 
 Päätös: Muutettu pohjaehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen, puh. 06 2412 3210 tai 044 7699 
210, sähköposti etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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43 § TAITEEN PERUSOPETUS -  TEATTERITAIDE OPSIN HYVÄKSYMINEN 

Khall §  43 
15.4.2019 Valmistelija sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen 

Laki Taiteen perusopetuksesta (Finlex 21.8.1998/633) määrittelee, että Taiteen pe-
rusopetus on tavoitteellista tasolta toiselle etenevää ensisijaisesti lapsille ja nuorille 
järjestettävää eri taiteenalojen opetusta, joka samalla antaa oppilaalle valmiuksia il-
maista itseään ja hakeutua asianomaisen taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen 
koulutukseen. Taiteen perusopetusta voi järjestää kunta yksinään tai yhdessä muiden 
koulutuksen järjestäjien kanssa tai hankkia ne julkiselta tai yksityiseltä yhteisöltä 
taikka säätiöltä. Koulutuksen järjestäjä vastaa siitä, että sen hankkimat palvelut jär-
jestetään Taiteen perusopetuksen lain mukaisesti. Opetushallitus päättää taiteenaloit-
tain taiteen perusopetuksen tavoitteista ja keskeisistä sisällöistä opetussuunnitelman 
perusteissa. Opetussuunnitelman perusteet voivat sisältää erilaajuisia oppimääriä. 
Koulutuksen järjestäjän tulee hyväksyä kullekin taiteenalalle opetussuunnitelma. 

Evijärvellä taiteen perusopetusta annetaan tällä hetkellä vain musiikissa, opetuksen 
järjestää Keski-Pohjanmaan konservatorio. Järvilakeuden kansalaisopisto järjesti tai-
teen perusopetusta teatteritaiteesta vuosina 2009–2014. Opetusta ollaan käynnistä-
mässä uudelleen ensi syksynä kun Opetushallituksen laatimat taiteen perusopetuk-
sen yleisen oppimäärän valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet (2017) mah-
dollistavat paikallisen opetussuunnitelman laatimisen paremmin alueen tarpeita vas-
taavaksi. 

Järvilakeuden kansalaisopiston uusi Taiteen perusopetuksen teatteritaiteen opetus-
suunnitelma luo edellytykset yksilöllisille ja joustaville opintopoluille sekä rakentaa 
yhä läheisempään yhteistyötä alueen laajan harrastajateatterikentän kanssa. Ennen 
kaikkea se mahdollistaa lasten ja nuorten tavoitteellisen taideharrastustarjonnan li-
sääntymisen alueella. Tavoitteena on tarjota jokaisessa opiston alueen kunnassa joi-
takin kursseja.  Opetuksesta ei aiheudu kunnille ylimääräisiä kustannuksia, vaan 
opisto järjestää opetuksen omien tuntiensa puitteissa. 

Järvilakeuden kansalaisopisto on yhdistyspohjainen opisto, jonka jäseniä ovat Kau-
havan kaupunki ja Lappajärven ja Evijärven kunnat. Kuntien tulee hyväksyä opetus-
suunnitelma, jotta opetusta voidaan antaa taiteen perusopetuksena. 

Liitteenä Järvilakeuden kansalaisopiston Taiteen perusopetuksen teatteritaiteen ope-
tussuunnitelma, yleinen oppimäärä. Liite n:o 2. 

Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta hyväksyy Järvilakeuden kansa-
laisopiston Taiteen perusopetuksen teatteritaiteen opetussuunnitelman yleisen oppi-
määrän liitteen 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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44 § DIGIAJAN PERUSKOULU II –TUTKIMUSHANKE 

Siv.ltk § 44 
7.5.2019 Valmistelija sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen 
 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on käynnistänyt Digiajan peruskoulu II –tutkimushank-
keen, joka liittyy ministeriön rahoittamaan Digiajan peruskoulu II –hankkeeseen. Evi-
järven keskikoulu on valittu hankkeen kansalliseen otokseen. Tutkimuksen tekijänä 
on Turun yliopiston koulutussosiologian tutkimuskeskus. 
 
Turun yliopiston koulutussosiologian tutkimuskeskus anoo tutkimuslupaa yläkou-
luikäisten oppilaiden tietoteknologiataitojen testaamiseen. ICT-taitotestaukset toteute-
taan selainkäyttöisen testin avulla (http://rosa.utu.fi/taitotesti/). Testi sisältää erilaisia 
digitaitoja testaavia tehtäviä sekä kysymyksiä siitä, miten oppilaat käyttävät tietotek-
nologiaa arjessaan ja osana koulutyötä. Testaukset toteutetaan 19.8.-7.9.2019.  
Tutkimuksessa ei kerätä oppilaiden henkilö-tai muita tietoja, jotka vaarantaisivat  
testattavien yksityisyyden. Testiin kirjaudutaan ryhmätunnuksella, eikä järjestelmään 
luoda minkäänlaisia henkilökohtaisia tunnuksia. Oppilaitokset saavat testattavien  
osaamisesta anonyymin, opetusryhmäkohtaisen raportin. Alle viiden oppilaan luokista 
/ryhmistä raporttia ei toimiteta yksilönsuojan varmistamiseksi. Osallistuva nuori saa 
myös itselleen yhteenvedon testin tuloksista. 
 
Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta päättää antaa Turun yliopiston 
koulutussosiologian tutkimuskeskukselle tutkimusluvan Digiajan peruskoulu II –tutki-
mushankkeessa yläkouluikäisten oppilaiden tietoteknologiataitojen testaamiseen. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

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

Siv.ltk § 45 
7.5.2019 

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: 
 
§ 213   Lukion tuntiopettajan sijaisuus 
§ 214   Lukion ja peruskoulun matemaattisten aineiden opettajan sijainen 
§ 215   Koulunkäynninohjaajan sijaisuuden jatkaminen Kirkonkylän koulussa 
§ 233   Kirjaston käytöstä poistetun kävijälaskurin myynti 
§ 242   Keskikoulun ja lukion laitehankinta 
§ 253   Erityisopettajan vuorotteluvapaan sijainen 
§ 254   Esiopettaja Lahdenkylän ja Särkikylän kouluun 
§ 265   Sivistystoimenjohtajan vuorotteluvapaan ajaksi palkattavan työntekijän ottaminen 
§ 268   Kuljetustarjouksen hyväksyminen lukion Tampereen matkalle 
§ 278   9B luokan luokkaretken ohjelman hyväksyminen 
§ 282   Koulusihteerin valinta 
 
Kirjastonjohtaja: 
§ 3 Kirjaston aukioloajat kokopäiväisen työntekijän lomien aikana 
§ 4 Kirjasto on suljettu pe 31.5.2019 
 
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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46 § ILMOITUSASIAT 

 
Siv.ltk § 44 
7.5.2019 Sivistyslautakunnan tietoon saatetaan seuraavat asiat, joita koskevat asiakirjat 

ovat tutustumista varten nähtävänä kokouksessa 
 

1. Etelä-Pohjanmaan maakunnan sivistysjohtajien kokouksessa hyväksytty 5.4.2019: Sijoitet-
tujen lasten perusopetuksen järjestäminen. 

2. Opetushallitus 180/433/2019. Valtionavustushakemusta koskeva päätös 26.4.2019. Inno-
vatiivisten oppimisympäristöjen edistäminen esi-ja perusopetuksessa sekä lukiokoulutuk-
sessa 2019. 

3. Etsivä nuorisotyö: raportti maaliskuu 2019. 
4. Opetushallituksen tiedote 5.4.2019. Vardan henkilöstö-kokonaisuuden käyttöönotto lyk-

kääntyy. 
5. Kirkonkylän koulun opettajien ajatuksia Kirkonkylän ensi lukuvuoden tilaratkaisusta. 

5.4.2019. 
6. Opetushallitus 144/399/2019. Valtionavustushakemusta koskeva päätös 12.4.2019. Kou-

lun kerhotoiminnan tukeminen 2019. 
7. Maksatuspyyntö Museovirasto. MV/61/02.05.02.00/2018. Avustukset paikallismuseoiden 

hankkeisiin 2019. 7.3.2019. 
8. Opetushallitus 112/421/2019. Valtionavustushakemusta koskeva päätös. 12.4.2019. Val-

tion erityisavustus lukiouudistuksen toimeenpanon tukemiseen 2019. 
9. Aluehallintovirasto. Liikkuva opiskelu-avustukset lukio- ja ammatillisen koulutuksen järjes-

täjille. Avustushakemus. 
 

                     Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee edellä olevat asiat 
tietoonsa saatetuksi. 

 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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47 § MUUT ASIAT 

Siv.ltk § 47 
7.5.2019 
 1. Kesäteatteritoiminta Väinöntalolla 
 2. Lukiokuljetukset / tuki oman auton käytöstä 
 3. Saadut valtionapupäätökset 
 4. Erityistoimia tarvitsevat oppilaat (sopeutumisvaikeudet ja oppimisvaikeudet) 
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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 34 – 36, 38 ja 45 – 47  
 

 Koska päätöksestä voidaan tehdä Kuntalain 89 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 
Pykälät 37 ja 39 – 44  
 

 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 37, 39 ja 41 – 44  

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

kirjaamo.lansi@avi.fi 

Pykälät 40 

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. 

 
 


