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Teemu Kejonen, kunnanjohtaja 
Mikko Huhtala, pöytäkirjanpitäjä 
Päivi Lappinen, sivistystoimenjohtaja 
Tuomo Saari, kunnaninsinööri 

 
ASIAT 

 
§:t 64–70   

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS 
JA VARMENNUS 

 
 
 
Juha Alkio 
puheenjohtaja 

 
 
  
Mikko Huhtala 
pöytäkirjanpitäjä 

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. 
 
Evijärvellä 7. päivänä syyskuuta 2017 
     
 
Terhi Kultalahti                                Ulla Lassila 

PÖYTÄKIRJA ON ASETETTU 
YLEISESTI NÄHTÄVILLE 

Evijärven kunnan verkkosivuille 8. päivänä syyskuuta 2017  
 
 
Mikko Huhtala 
pöytäkirjanpitäjä 
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64 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 
Valt § 64 
5.9.2017  Hallintosäännön 63 §:n mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on vähintään neljän-

tenä päivänä ennen kokousta lähetettävä erikseen kullekin valtuutetulle sekä niille, 
joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Samassa ajassa on kokouksesta an-
nettava yleisesti tieto julkisten kuulutusten ilmoitustaululla ja kunnan verkkosivuilla. 
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. 
 
Hallintosäännön 64 §:n mukaan esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä 
asioista ja ehdotukset valtuuston päätöksiksi, on lähetettävä kokouskutsun yhtey-
dessä, jolleivat erityiset syyt ole esteenä. 
 
Kuntalain 103 § 1 momentin mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään 
kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä. 
 
Valtuuston kokouskutsu ja asialista on julkipantu ilmoitustaululle ja kunnan verkkosi-
vuille 30.8.2017 ja kokouskutsu on julkaistu Järviseudun Sanomissa 30.8.2017. Ko-
kouskutsu ja esityslista on lähetetty valtuutetuille 30.8.2017.  
 
Puheenjohtajan tehtäviin kuuluu kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden selvit-
täminen. 

 
Nimenhuudon perusteella saapuvilla on 14 valtuutettua ja 3 varavaltuutettua. 
 
Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
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65 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 

 
Valt § 65 
5.9.2017 Hallintosäännön 90 §:n mukaan valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin ker-

ralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla toisin 
päätä. 
 
Pertti Vesala ehdotti Terhi Kultalahti ja Ulla Lassila pöytäkirjan tarkastajiksi. 
 
Päätös: Valittiin Terhi Kultalahti ja Ulla Lassila pöytäkirjan tarkastajiksi. 

  
Pöytäkirjan tarkastajien valinnan jälkeen Evijärven yrittäjien puheenjohtaja Jani Taka-
maa piti puheenvuoron yrittämisestä ja yrittäjyydestä Evijärvellä sekä yrittäjien näke-
myksistä Evijärvellä meneillään olevista uudistuksista ja tulevaisuuden haasteista. 
(klo 19.05 – 19.28) 

  



EVIJÄRVEN KUNTA                               Aika  5.9.2017                                                 Sivu                                                                                 
Valtuusto                                                                                                                     

_________________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 

121

66 § VARAJÄSENEN NIMEÄMINEN SEINÄJOEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTER-
VEYDEHUOLLON YHTEISTOIMINTAJAOSTOON 

Khall § 167 
3.7.2017 Valmistelija: hallintosihteeri Pekka Suhonen 
 

Ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintasopimuksen mukaan ympäristöterveyden-
huollon palveluiden järjestämisestä yhteistoiminta-alueella vastaa Seinäjoen kaupun-
gin sosiaali- ja terveyslautakunnan alainen yhteistoimintajaosto, johon kuuluu Seinä-
joen, Isonkyrön ja Lapuan alueelta 5 luottamushenkilöä, Kuntayhtymä Kaksineuvoi-
sen toimialueelta 2, Järvi-Pohjanmaalta 2 ja Kuusiokunnista 2 luottamushenkilöä. 
Kullekin jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen. 

 
Evijärven kunta ja Lappajärven kunta ovat valinneet vuorotellen varsinaisen jäsenen 
ja varajäsenen. Viime toimikaudella varsinainen jäsen oli Evijärveltä ja varajäsen Lap-
pajärveltä. Lappajärven kunnanvaltuusto on kokouksessaan 12.6.2017 valinnut Liisa 
Ahteen varsinaiseksi jäseneksi alkavalle toimikaudelle. Näin ollen Evijärveltä tulisi nyt 
valita varajäsen. 

 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se valitsee va-
rajäsenen Seinäjoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintajaostoon. 
 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: hallintosihteeri Mikko Huhtala, puh. (06) 2412 3220, sähköposti: etu-
nimi.sukunimi@evijarvi.fi 

 
Valt § 66 
5.9.2017 Pertti Vesala ehdotti Seinäjoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-

jaoston varajäseneksi Mikko Saarijärveä. 
 

Päätös: Valtuusto päätti yksimielisesti nimetä Mikko Saarijärven varajäseneksi Sei-
näjoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintajaostoon tälle toimikau-
delle. 
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67 § KESKUSVAALILAUTAKUNNAN VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA VALTUUS-
TOKAUDELLE 1.6.2017–31.5.2021 

Khall § 168 
3.7.2017 Valmistelija: hallintosihteeri Pekka Suhonen 
 

Vaalilain 13 § 2 momentin mukaan keskusvaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, 
varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä. 
 
Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 19.6.2017 § 58 valinnut keskusvaalilautakunnan 
varsinaiset jäsenet seuraavasti: 
 
Vuokko Sulkakoski (pj) 
Matti Saari 
Maritta Hanhikoski 
Petteri Laukkonen 
Anne Kniivilä 
 
Valtuusto ei edellä mainitussa kokouksessa valinnut lautakunnalle varapuheenjohta-
jaa.  
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto valit-
see toimikaudekseen keskusvaalilautakunnan varsinaisten jäsenten keskuudesta 
keskusvaalilautakunnan varapuheenjohtajan. 
 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: hallintosihteeri Mikko Huhtala, puh. (06) 2412 3220, sähköposti: etu-
nimi.sukunimi@evijarvi.fi 

 
Valt § 67  
5.9.2017  Markus Kattilakoski ehdotti keskusvaalilautakunnan varapuheenjohtajaksi Maritta 

Hanhikoskea. 
  

Päätös: Valtuusto päätti yksimielisesti valita toimikaudekseen keskusvaalilautakun-
nan varapuheenjohtajaksi Maritta Hanhikosken.  
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68 § TALOUDEN TOTEUMARAPORTTI 1.1.2017 – 30.6.2017 

Khall § 185 
14.8.2017 Valmistelija: hallintosihteeri Mikko Huhtala 
 

Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen talousarvion toteumaraportin ajalta 1.1.2017 – 
30.6.2017. Raportti ja lyhyt katsaus toteumaan on esillä kokouksessa. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen talousarvion to-
teumaraportin ajalta 1.1.2017 – 30.6.2017. 
 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: hallintosihteeri Mikko Huhtala, puh. (06) 24123220, sähköposti: etu-
nimi.sukunimi@evijarvi.fi 

 
Valt § 68 
5.9.2017  Valtuuston puheenjohtaja Juha Alkio ehdotti, että valtuusto merkitsee talouden to-

teumaraportin tiedokseen. 
 

Päätös: Valtuusto hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksen yksimielisesti ja talouden to-
teumaraportti merkittiin tiedoksi. 

 
  

mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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69 § ENTISEN PALOLAITOKSEN HANKINTAPÄÄTÖKSEN PERUMINEN   

Khall § 199 
28.8.2017 Valmistelija: kunnanjohtaja Teemu Kejonen 
 

Kunta on päättänyt hankkia entisen palolaitoksen (Paloasema R:no 1:243 nimisestä 
kiinteistöstä, osoite Kaustisentie 22, 62500 Evijärvi) Järvi-Z Oy:ltä. Tästä päätettiin 
hallituksessa 22.5.2017 (§ 108) ja valtuustossa 29.5.2017 (§ 28). Edelleen hallituk-
sessa 5.6.2017 (§ 119) ja valtuustossa 12.6.2017 (§ 53) päätettiin myydä sovittu osa 
hallista AP Rengastarvike Oy:lle sekä perustaa kiinteistöosakeyhtiö.  
 
Molempiin kyseisiin valtuuston päätöksiin liittyen on tehty valitus Vaasan hallinto-oi-
keuteen. Valitusten takia asian eteneminen ja kiinteistön hankinta on hidastunut ja 
vaikeutunut. Jos asiaa haluttaisiin lähteä viemään valtuustossa päätetysti eteenpäin, 
valitukset hidastaisivat merkittävästi prosessia. 
 
Kyseinen kiinteistö olisi ollut kunnalle kokonaistaloudellinen ja kustannustehokas rat-
kaisu. Kunta olisi saanut kohtuulliseen hintaan hyvät tilat teknisen toimen varikolle ja 
Työpaja Kieppikselle. Samalla yksityinen toimija (AP Rengaspalvelu Oy) olisi saanut 
hyvin soveltuvat toimitilat keskeisellä paikalla sijaitsevasta kiinteistöstä.  
 
Kyseisellä kaupalla kunta olisi voinut toteuttaa kuntastrategian linjauksia ja elinkei-
nopolitiikkaa erityisesti luomalla elinkeinoelämälle toimintaedellytyksiä ja rakenta-
malla kuntaan elinvoimaa. Kyseisellä ratkaisulla olisi luotu hyvin edellytyksiä kunnan, 
työpajan ja yrityksen toiminnalle Evijärvellä. 
 
Kun tehdyt valitukset tulivat tiedoksi. Omistajataho (Järvi-Z Oy) on lähestynyt kuntaa 
ja ilmoittanut että hänellä on tiedossa kiinteistölle ostajataho, joka on valmis etene-
mään asiassa nopeasti. Se että yrittäjät ostavat hallin suoraan on myös edullista kun-
nan kannalta. Asia etenee nopeammin ja kauppa luo mahdollisuuksia kunnassa toi-
miville yrityksille sekä edistää kunnan elinkeinoelämää. Näin ollen on perusteltua pur-
kaa kauppa. 
 
Kaupan peruminen tarkoittaa sitä, että kunnan teknisen toimen varikon tilaratkaisu 
tulee miettiä uudestaan.  
 
Yritys- ja vastaanottohalliprojekti etenee hallituksen päätöksen 5.6.2017 (§ 118) mu-
kaisesti. Hallin suunnittelua jatketaan siihen sitoutuvien tahojen kesken. Kunta on 
osakkaana yritys- ja vastaanottohalliksi perustettavassa keskinäisessä kiinteistöosa-
keyhtiössä.  Kunta varaa yritys- ja vastaanottohallista vastaanottotilalle alustavasti 
noin 250 m2. Vastaanottotilan lisäksi muut toimijat ovat yrityksiä.  
 
AP Rengastarvike Oy:n kanssa tehdyssä esisopimuksessa ja kauppakirjassa oli mää-
ritelty että sopimus on voimassa 30.8.2017 ja esisopimus purkaantuu, jos jokin seu-
raavista edellytyksistä ei täyty. Evijärven kunnanhallitus ja valtuusto päättävät hyväk-
syä kunnan ja AP Rengastarvike Oy:n välisen esisopimuksen mukaisen kiinteistökau-
pan, päätös on lainvoimainen, sekä Aisapari ry myöntää AP Rengastarvike Oy:lle in-
vestointitukea kaupan kohteena olevaan kiinteistöön. 
 
Esisopimus katsotaan purkautuneeksi koska kaupan edellytykset eivät täyty, eikä 
kummallakaan osapuolella ole toisiaan kohtaan mitään vaatimuksia. 

  
 Kunnanjohtajan ehdotus: 
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 Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se päättää 
 

- peruuttaa Järvi-Z Oy:n omistamasta Paloasema-kiinteistöstä tehdyn hankintapää-
töksen ja  

 
- palauttaa talousarviossa Paloasema-tilan hankintaan siirretyn 240.000 euron mää-

rärahan takaisin yritys- ja vastaanottohallimomentille  
 

Keskustelun kuluessa Marita Huhmarsalo ehdotti Jorma Tolosen kannattamana, että 
kunnanjohtajan valmistelema ehdotus voidaan hyväksyä seuraavin muutoksin: esitte-
lytekstistä poistetaan kokonaisuudessaan kappaleet 2-5. 

 
Jari Anttikoski kannatti pohjaehdotusta. 
 
Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kunnanjohtajan ehdotuksesta poikkeava 
kannatettu ehdotus, suoritetaan äänestys. Puheenjohtaja teki seuravan äänestyseh-
dotuksen: ne jotka kannattavat kunnanjohtajan ehdotusta äänestävät JAA, ja ne, 
jotka kannattavat Huhmarsalon ehdotusta äänestävät EI.  Äänestys-esitys hyväksyt-
tiin. 
 

Äänestyksessä annettiin 5 JAA-ääntä (Jari Anttikoski, Aapo Kirsilä, Marja-Leena 
Kultalahti, Alina Niemi ja Terhi Kultalahti) ja 2 EI-ääntä (Marita Huhmarsalo ja 
Jorma Tolonen).  

 
 Päätös: Puheenjohtaja totesi, että kunnanjohtajan ehdotus on tullut kunnanhallituksen 

päätökseksi äänin 5-2, joten kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto päättää 
peruuttaa Järvi-Z Oy:n omistamasta Paloasema-kiinteistöstä tehdyn hankintapäätök-
sen ja palauttaa talousarviossa Paloasema-tilan hankintaan siirretyn 240.000 euron 
määrärahan takaisin yritys- ja vastaanottohallimomentille.  

 
 Marita Huhmarsalo ja Jorma Tolonen esittivät eriävän mielipiteen kirjallisesti.  
 

Lisätietoja: kunnanjohtaja Teemu Kejonen, puh. (06) 2412 3202, sähköposti: etu-
nimi.sukunimi@evijarvi.fi 

 
Valt § 69 
5.9.2017 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
  

mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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70 § MUUT ASIAT 

Valt § 70 
5.9.2017 1. Torstaina 7.9. klo 14.00 – 17.00 pidetään Evijärven koulukeskuksen auditoriossa 

Tulevaisuusseminaari, joka on Evijärven kunnan 150-vuotisjuhlaseminari ja osa Suo-
men itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmaa. Valtuutetut ja muu yleisö ovat 
tervetulleita juhlaan. 
2. Valtuustoretki on 6.-7.10.2017. Kutsut on jaettu ja toivotaan runsasta osallistu-
mista. 

 3. Keskusteltiin päiväkodin kuntoarvion teettämisen tilanteesta. 
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MUUTOKSENHAKUKIELTO 
Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 136 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös 

koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 
Pykälät: 64, 65, 68, 70 
Hallintolainkäyttölain 5 §:n 2 momentin tai muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei 
saa hakea muutosta valittamalla. 
Pykälät ja valituskiellon perusteet:  
 
 

 
VALITUSOSOITUS 
 
 
 
Valitusviranomainen ja 
valitusaika 

 
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella:  
 
Vaasan hallinto-oikeus, Korsholmanpuistikko 43, PL 204, 65101 VAASA 
 
Kunnallisvalitus:    Valitusaika 30 päivää 
Pykälät: 66, 67, 69 
 
Hallintovalitus:    Valitusaika 30 päivää 
Pykälät: 
 
Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite 
Pykälät     Valitusaika  30 päivää 
 
 
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. 
(Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.) 

Valituskirjelmä Valituskirjelmässä on ilmoitettava 
- päätös, johon haetaan muutosta 
- miltä kohdin päätökseen haetaan  muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi 
- muutosvaatimuksen perusteet 
Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ai-
noastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, 
asuinkunta ja postiosoite sekä puhelinnumero. 
Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi to-
distettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava sekä ne asiakir-
jat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. 
 

Valitusasiakirjojen toi-
mittaminen 
 
 
 
 
 
Lisätietoja 

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vas-
tuulla  
valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin 
ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. 
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite                  Pykälät 
 
Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite                   Pykälät 
 
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta voidaan periä kulloinkin voimassa 
oleva oikeudenkäyntimaksu. Vaasan-hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeu-
denkäyntimaksu on 250 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muut-taa valituksenalaista päätöstä muutok-
senhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryh-
missä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvolli-
nen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. 
 
Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 

1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. 
 


