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OSALLISTUJAT
Nimi
Kirvesmäki Sarita
Louhula Matti
Jylhä Pauli
Anttiroiko-Rauma Kerttu
Hertteli Anni
Hietaniemi Antti
Isomöttönen Antti
Itäniemi Sirpa
Jaatinen Tanja
Jänkä Jussi
Kalliokoski Esa
Kellokoski Matti
Kytölä Matti
Peltokangas Tapio
Rannila Minerva
Riihimäki Pekka
Sivula Jarkko
Tyynelä Sampo
Linna Matias

Klo
18:30 - 21:48
18:30 - 21:48
18:30 - 21:48
18:30 - 21:48
18:30 - 21:48
18:30 - 21:48
18:30 - 21:48
18:30 - 21:48
18:30 - 21:28
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18:30 - 21:48
18:30 - 21:48
18:30 - 21:48
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Tehtävä
kv:n pj.
kv:n I vpj.
kv:n II vpj.
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
varajäsen

MUU

Laajala Lauri
Pääkkö Mervi
Louhula Leevi
Laasala Joni

18:30 - 21:48
18:30 - 21:48
18:30 - 21:48
18:30 - 21:48

kunnanjohtaja
pöytäkirjanpitäjä
nuorisovaltuutettu
nuorisovaltuutettu

POISSA

Salmela Sanna

LÄSNÄ

Lisätiedot

jäsen

KÄSITELLYT ASIAT 62 - 70
LAILLISUUS JA
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
PÄÄTÖSVALTAISUUS
ALLEKIRJOITUKSET

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS

PÖYTÄKIRJAN
NÄHTÄVÄNÄPITO

Sarita Kirvesmäki
Mervi Pääkkö
puheenjohtaja
pöytäkirjanpitäjä
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sirpa Itäniemi ja Tanja Jaatinen.
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.
Perhossa 20.9.2017
Sirpa Itäniemi
Tanja Jaatinen
Tämä pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä torstaina 21.9.2017 kunnanvirastossa virka-ajan.
Sivistys- ja hallintojohtaja
Mervi Pääkkö

Pöytäkirjan tarkastus
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18.09.2017

TYÖJÄRJESTYSASIAT
Kvalt § 62

Kutsu tähän kunnanvaltuuston kokoukseen on julkaistu yleisessä tietoverkossa eli
kunnan www-sivuilla ja kuntatiedote Perholaisessa 9/2017 (jaettu viikolla 36).
Esityslista on julkaistu sähköiseen kokoushallintaan 13.9.2017.

Ehdotus:

1. Suoritetaan nimenhuuto.
2. Todetaan poissaolevat esteen ilmoittaneet valtuutetut ja läsnäolevat varavaltuutetut.
3. Todetaan valtuuston työjärjestyksen mukaisesti, onko kunnanvaltuuston kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.
4. Todetaan muut paikallaolevat.
5. Aakkosjärjestyksen mukaan pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Sirpa Itäniemi ja Tanja
Jaatinen.

Päätös:

1. Suoritettiin nimenhuuto.
2. Todettiin poissaolevat valtuutetut:
Salmela Sanna, opiskelueste
ja läsnäoleva varavaltuutettu:
Linna Matias
3. Todettiin, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen.
4. Todettiin muut paikallaolijat:
- Laajala Lauri, kunnanjohtaja
- Pääkkö Mervi, pöytäkirjanpitäjä
- Lindbom Arja, taloussihteeri
- Louhula Leevi, nuorisovaltuutettu
- Laasala Joni, nuorisovaltuutettu
5. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sirpa Itäniemi ja Tanja Jaatinen.
----Merkittiin, että valtuuston kokouksen alussa toiminnanjohtaja Elina Itäniemi esitteli
Pirityiset ry:n toimintaa ja rahoitusta.

---

-----
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TALOUDELLINEN JA TOIMINNALLINEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2017
Khall § 196

Valmistelija kunnanjohtaja Lauri Laajala, puh. 0400 517 380 tai lauri.laajala@perho.com. ja
taloussihteeri Arja Lindbom, puh. 040 684 2847 tai arja.lindbom@perho.com.

Talous- ja toimintasuunnitelman käsittelyn yhteydessä kunnanvaltuusto on päättänyt
seuraavaa: Talousarvion tehtäville ja käyttösuunnitelmien tulosyksiköille asetetaan toiminnallisia tavoitteita. Asetettujen tavoitteiden saavuttamista seurataan 4 kuukauden
välein laadittavissa osavuosikatsauksissa, jonka lautakunnat käsittelevät kokouksissaan ja kunnanhallitus esittää tiedoksi tarkastuslautakunnalle ja kunnanvaltuustolle.
Osavuosikatsaus sisältää kuntakonserniin kuuluvien tyttärien raportit taloudestaan ajalta 1.1.-30.6.2017.
Lisäksi taloustoimistossa on laadittu kuukausittain talousraportti, joka julkaistaan
kunnan nettisivuilla kunnanhallituksen kokouksen jälkeen.
Ns. tasaisella kulutuksella (käyttö verrattuna talousarvioon) käyttö-% elokuun lopussa
on korkeintaan 67 %. Toimintakatteen käyttö-% on 70,8 %, verotulojen 70,2 ja valtionosuuksien kertymä 66,7 %.
Vuosikate on + 603.505,89 €, mikä on edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna
0,591 milj. € huonompi. Vuosikate ei kata poistoja (-882.986,12 €), joten tulos on
elokuun lopulla - 279.480,43 €. Investointimenot ajalla 1.1.-31.8.2017 ovat 2.521.750 €, joka on 32,9 % budjetoiduista investointimenoista.
Elokuun lopussa kunnan lainakanta on 12,651 milj. €, 4.353 €/asukas.
Sijoitusten markkina-arvo on heinäkuun lopussa 5,293 milj.€.
Osavuosikatsaus 1.1.-31.8.2017 esityslistan oheismateriaalina.
Lautakunnat käsittelevät osavuosikatsauksen syyskuun kokouksissaan.
Lisätietoja asiasta/päätöksestä antaa kunnanjohtaja Lauri Laajala, puh. 0400 517 380 tai
lauri.laajala@perho.com.

Ehdotus:

Kunnanhallitus merkitsee taloudellisen ja toiminnallisen osavuosikatsauksen
1.1-31.8.2017 tiedoksi sekä esittää sen tarkastuslautakunnan ja kunnanvaltuuston
käsiteltäväksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
----Merkittiin, että taloussihteeri Arja Lindbom oli paikalla tämän asian esittelyn ajan ja
poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa .

---

-----

Kvalt § 63

Osavuosikatsaus 1.1.-31.8.2017 esityslistan oheismateriaalina.
Lisätietoja asiasta antaa
lauri.laajala@perho.com.

Pöytäkirjan tarkastus

kunnanjohtaja

Lauri

Laajala,

puh.

0400

517

380

tai
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Päätös:

Valtuusto hyväksyi osavuosikatsauksen ja esitti tavoitetulokseksi tilinpäätökseen
vähintään nollatulosta. Lisäksi valtuusto ilmoitti kantavansa huolta asukasluvun
kehityksestä
ja
tulopohjan
muodostumisesta
sekä
velvoitti
laatimaan
henkilöstösuunnitelman.

---

-----
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TALOUSARVIOMUUTOS/TEOLLISUUSTILAINVESTOINNIT/KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUUTOS
Khall § 189

Valmistelija kunnanjohtaja Lauri Laajala, puh. 0400 517 380 tai lauri.laajala@perho.com.

Hallintosäännön 72 § mukaan talousarviomuutoksista päättää kunnanvaltuusto.
Vuoden 2017 talousarvion investointiosassa on varattu teollisuustilojen hankintaan
310.000 euron määräraha ja Kivihallin laajentamiseen 300.000 euron määräraha,
yhteensä 610.000 euroa. Molemmat suunnitelluista hankkeista ovat edenneet ilman,
että Perhon kunta on ollut hankkeissa mukana.
Perhon kunnalla ei ole tällä hetkellä vapaata teollisuus- tai yritystilaa toimitiloista
kiinnostuneille yrityksille vuokrattavaksi tai myytäväksi.
Perhon Kehitysyhtiö Oy:n hallitus on kokouksessaan 8.8.2017, § 13 päättänyt esittää
Perhon
kunnanhallitukselle
ja
edelleen
kunnanvaltuustolle
varatun
investointimäärärahan käyttötarkoituksen muutosta vastaanottohallin ja toimitilojen
rakentamisinvestointiin yritystoiminnalle.
Lisätietoja asiasta/päätöksestä antaa kunnanjohtaja Lauri Laajala, puh. 0400 517 380 tai lauri.laajala@perho.com.

Ehdotus:

Kunnanhallitus päättää
1. esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2017 talousarvion investointiosiossa
varattujen, Kivihallin laajennus 2017 (300 000 €) ja Teollisuushallin osto (310 000 €)
määrärahojen, käyttötarkoitus muutetaan ja määräraha (610 000 €) kohdennetaan
vastaanottohallin ja toimitilojen rakentamiseen ja
2. mikäli kunnanvaltuusto hyväksyy investointimäärärahan käyttötarkoituksen
muutoksen valtuuttaa teknisen lautakunnan toteuttamaan rakennusinvestoinnin
suunnittelun, kilpailutuksen ja toteutuksen ns. kvr-urakkana.

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen sillä lisäyksellä, että kiinnostuneet toimijat
voivat olla mukana jo suunnitteluvaiheessa tilatarpeiden ja -toiveiden osalta.

---

-----

Kvalt § 64

Lisätietoja asiasta antaa
lauri.laajala@perho.com.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

---

-----

Pöytäkirjan tarkastus

kunnanjohtaja

Lauri

Laajala,

puh.

0400

517

380

tai
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NUORISOVALTUUSTON SÄÄNNÖT, KOKOUSPALKKIOT JA KUMMIVALTUUTETUT
Vapla § 13

Valmistelija vs. nuoriso-kulttuurisihteeri
mauri.uusitalo@perho.com.

Mauri

Uusitalo,

puh.

040

528

9971

tai

Perhon nuorisovaltuusto on tehnyt vapaa-aikalautakunnalle aloitteen kokouksessaan
kokouspalkkioiden maksamisesta nuorisovaltuuston kokouksista. Kokouspalkkion
suuruudeksi nuorisovaltuusto esittää 20 euroa/hlö/kokous. Nuorisovaltuusto kokoontuu
noin joka toinen kuukausi.Nuorisovaltuustoon kuuluu 10 yläkouluikäistä nuorta.
Vuositasolla kustannukset olisivat noin 1000 euroa. Nuorisovaltuuston toimintaan on
varattu vuodelle 2017 1000 euroa.
Aloite oheismateriaalina
Lisätietoja asiasta/päätöksestä antaa vs. nuoriso-kulttuurisihteeri Mauri Uusitalo, puh. 040 528
9971 tai mauri.uusitalo@perho.com.

Ehdotus:

Päätetään maksaa Perhon nuorisovaltuustolle kokouksistaan 20 euroa/hlö/kokous
maaliskuun alusta alkaen. Velvoitetaan nuorisovaltuustoa toimittamaan pöytäkirjat
vapaa-aikalautakunnan nähtäviksi sekä tulemaan vapaa-aikalautakunnan kokouksiin
pyydettäessä.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

---

-----

Khall § 185

Valmistelija
toimistosihteeri
armi.kirvesmaki@perho.com.

Armi

Kirvesmäki,

puh.

0400

798

010

tai

Kuntalain 82 §:n mukaan kokouspalkkioista päättää kunnanvaltuusto. Perhon kunnan
hallintosäännön 101 §:n mukaan nuorisovaltuusto voi nimetä edustajansa valtuuston
kokoukseen puhe- ja läsnäolo-oikeudella. Nuorisovaltuuston edustajalla ei kuitenkaan
läsnäolo-oikeutta valtuuston suljetussa kokouksessa.
Lisätietoja asiasta/päätöksestä antaa kunnanjohtaja Lauri Laajala, puh. 0400 517 380 tai
lauri.laajala@perho.com.

Ehdotus:

Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle
1. että se hyväksyy nuorisovaltuuston säännöt ja
2. että se vahvistaa
nuorisovaltuuston kokouspalkkioksi 20 €/kokous
nuorisovaltuuston edustajan osallistuessa kunnanvaltuuston tai sivistysvapaa-ajanlautakunnan kokoukseen, suoritetaan 20 €:n korvaus/kokous 1.6.2017
uuden valtuustokauden alusta lukien

ja
ja

3. nimeää nuorisovaltuustoon kummivaltuutetun/-valtuutetut valtuuston jäsenistä sekä
4. merkitsee tiedoksi, että nuorisovaltuusto on nimennyt kunnanvaltuustoon edustajiksi
Leevi Louhulan ja Joni Laasasen.

Pöytäkirjan tarkastus

PERHON KUNTA

PÖYTÄKIRJA

Kunnanvaltuusto

18.09.2017

Vapaa-aikalautakunta
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

§ 13
§ 185
§ 65

Päätösehdotus hyväksyttiin.

---

-----

Kvalt § 65

Nuorisovaltuuston säännöt esityslistan oheismateriaalina.

Päätös:
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Päätös:

Lisätietoja asiasta antaa
lauri.laajala@perho.com.

7/2017

kunnanjohtaja

Lauri

Laajala,

puh.

0400

517

Valtuutettu Tapio Peltokangas esitti Keskustan valtuustoryhmän
kummivaltuutetuiksi Keskustasta Antti Isomöttösen ja Sirpa Itäniemen.

380

tai

puolesta

Valtuutettu Pauli Jylhä esitti SDP:n valtuustoryhmän puolesta kummivaltuutetuksi
Tanja Jaatisen.
Valtuutettu Kerttu Anttiroiko Rauma esitti
kummivaltuutetuksi Kerttu Anttiroiko-Rauman.

VaPen

valtuustoryhmän

puolesta

Kunnanvaltuusto hyväksyi päätösehdotuksen ja valitsi nuorisovaltuustoon
kummivaltuutetuiksi valtuutetut Antti Isomöttösen, Sirpa Itäniemen, Tanja Jaatisen ja
Kerttu Anttiroiko-Rauman.
Kummivaltuutetuille lähetetään nuorisovaltuuston kokoukseen kokouskutsu.
---

-----
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PERHON KUNNAN JUHLARAHASTON KÄYTTÖ JA SÄÄNTÖJEN UUDISTAMINEN
Khall § 187

Valmistelija kunnanjohtaja Lauri Laajala, puh. 0400 517 380 tai lauri.laajala@perho.com ja
taloussihteeri Arja Lindbom, puh. 040 684 2847 tai arja.lindbom@perho.com.

Perhon kunnan juhlarahaston on kunnanvaltuusto asettanut 125-vuotisjuhlakokouksessaan 18.9.1993. Samassa kokouksessa rahastolle on laadittu säännöt,
joita voidaan muuttaa kunnanvaltuuston päätöksellä. Rahaston nimi on muutettu
(ennen Perhon kunnan 125-vuotisrahasto) kunnanvaltuuston kokouksessa 1.10.2007,
tuolloin rahaston säännöt on päätetty pitää entisellään.
Rahaston pääoma tilinpäätöksessä 2016 on 32.205,55 euroa.
Perhossa koulut yhteistyönä suunnittelevat 5.12.2017 pidettävää Suomi 100 vuotta
itsenäisyyspäiväjuhlaa, joka on tarkoitettu kaikille kuntalaisille.
Vuosi 2018 on puolestaan Perhon kunnan 150 -vuotisjuhlavuosi.
Rahaston säännöt ja juhlarahaston käyttö vv. 1993 - 2016 jaetuissa asiakirjoissa.
Lisätietoja asiasta/päätöksestä antaa kunnanjohtaja Lauri Laajala, puh. 0400 517 380 tai
lauri.laajala@perho.com.

Ehdotus:

Kunnanhallitus päättää
1. myöntää juhlarahastosta 3000 euron tuen Perhon kunnan opetustoimelle Suomi 100
Itsenäisyyspäiväjuhlan järjestämiseen ja
2. esittää kunnanvaltuustolle Juhlarahaston sääntöjen muuttamista siten, että rahaston
pääomaa voidaan käyttää Perhon kunnan 150-vuotisjuhlavuoden ja vastaavien
tilaisuuksien/tapahtumien järjestelyihin.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

---

-----

Kvalt § 66

Rahaston säännöt ja juhlarahaston käyttö vv. 1993-2016 esityslistan oheismateriaalina
jaetuissa asiakirjoissa.
Lisätietoja asiasta antaa
lauri.laajala@perho.com.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

---

-----

Pöytäkirjan tarkastus

kunnanjohtaja

Lauri

Laajala,

puh.

0400
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tai
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TIEDOKSI/LIITTYMINEN KESKI-POHJANMAAN LIIKUNTA RY:N JÄSENEKSI
Khall § 200

Valmistelija
toimistosihteeri
armi.kirvesmaki@perho.com.

Armi

Kirvesmäki,

puh.

0400

798

010

tai

Keski-Pohjanmaan Liikunta ry (Kepli) on syksyllä 20 vuotta täyttävä maakunnallinen
liikunnan koulutus-, kehittämis- ja palvelujärjestö, joka edistää toiminta-alueensa
ihmisten hyvinvointia. Järjestö tukee väestön lisäksi myös seura-, piiri- ja liittotason
liikunnallista hyvinvointia. Keplissä on mukana yhteensä 132 yhteisöjäsentä.
Kuntajäsenen vuosimaksu on 110 euroa.
Perhon kunnan valmisteilla olevassa kuntastrategiassa on kuntalaisten hyvinvoinnin
edistämisellä sekä kolmannen sektorin ja kunnan yhteistyön tiivistämisellä merkittävä
rooli. Keski-Pohjanmaan Liikunta ry on aktiivinen ja hyvä yhteistyökumppani
tulevaisuudessakin kuntastrategian toimeenpanossa.
Lisätietoja asiasta/päätöksestä antaa kunnanjohtaja Lauri Laajala, puh. 0400 517 380 tai
lauri.laajala@perho.com.

Ehdotus:

Kunnanhallitus päättää, että Perhon kunta liittyy Keski-Pohjanmaan Liikunta ry:n
jäseneksi ja saattaa asian kunnanvaltuustolle tiedoksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

---

-----

Kvalt § 67

Lisätietoja asiasta antaa
lauri.laajala@perho.com.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

---

-----

Pöytäkirjan tarkastus

kunnanjohtaja

Lauri

Laajala,

puh.

0400

517

380

tai
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PERHONJOKILAAKSON KANSALAISOPISTON JOHTOKUNNAN JÄSENTEN TÄYDENNYSVAALI
Khall § 201

Valmistelija
toimistosihteeri
armi.kirvesmaki@perho.com.

Armi

Kirvesmäki,

puh.

0400

798

010

tai

Kunnanvaltuusto on 14.8.2017, § 59 valinnut Perhonjokilaakson kansalaisopiston
johtokuntaan jäseniksi Marianne Ukskosken ja Katja Louhulan ja heille varajäseniksi
Mika Kytölän ja Maria Rannilan.
Vetelin kunnanvaltuusto on 28.8.2017, § 69 päätöksessään pyytänyt Perhon kuntaa
nimeämään johtokuntaan varsinaisiksi ja varajäseniksi miehen ja naisen, jotta
tasa-arvolaki täyttyy.
Lisätietoja asiasta/päätöksestä antaa kunnanjohtaja Lauri Laajala, puh. 0400 517 380 tai
lauri.laajala@perho.com.

Ehdotus:

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se korjaa 14.8.2017, § 59 tehtyä
päätöstä ja valitsee Perhonjokilaakson kansalaisopiston johtokuntaan varsinaisiksi ja
varajäseniksi miehen ja naisen, jotta tasa-arvolaki täyttyy.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

---

-----

Kvalt § 68

Lisätietoja asiasta antaa
lauri.laajala@perho.com.

Päätös:

Valtuutettu Minerva Rannila esitti varsinaiseksi jäseneksi Mika Kytölä ja hänen
varajäseneksi Marianne Ukskoski ja varsinaiseksi jäseneksi Katja Louhula ja hänen
varajäseneksi Markku Göös.

---

-----
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KUNNALLISALOITTEET
Kvalt § 69

Valtuustoryhmillä ja valtuutetuilla on oikeus hallintosäännön 125 §:n mukaan tehdä
kirjalliseen muotoon laadittuja aloitteita kunnan toimintaa ja hallintoa koskevista
asioista ja antaa ne puheenjohtajalle.
Aloitetta ei oteta heti käsiteltäväksi, vaan se lähetetään kunnanhallituksen
valmisteltavaksi. Valtuusto voi erikseen päättää, että aloitteesta käydään
lähetekeskustelu siitä, miten asia on valmisteltava. Lähetekeskustelua varten aloite on
hyvissä ajoin ennen kokousta toimitettava valtuuston puheenjohtajalle.

Ehdotus:

Mahdolliset kunnallisaloitteet merkitään jätetyiksi ja lähetetään kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.

Päätös:

Seuraavat kunnallisaloitteet merkittiin vastaanotetuiksi:
Varavaltuutettu Matias Linna esitti valtuustoaloitteen seuraavasti:
Me aloitteen allekirjoittaneet, haluamme hallitukselta nopeita toimia, jotta Soiten
valtuusto päättäisi Perhon ensihoidon asemapaikkaa koskevan ostopalvelusopimuksen
option käyttämistä vuodille 2018 ja 2019.
Perusteena esitämme, että nykyinen Perhon malli 8/5 lähtövalmius on optimaallinen
Perhon asukasmäärään suhteutettuna.
Matala käyttöaste mahdollistaa nopean saavutettavuuden ja korkean (53 %) kohteessa
hoitamisen.
Esitetty Soiten malli 24/7 edellyttää merkittävästi korkeampaa käyttöastetta, jotta
kassavirtaa saadaan lisättyä kuljettamisesta saatavilla kelakorvauksilla.
Korkea käyttöaste heikentäisi saavutettavuutta välittömästi lähtövalmiudesta
huolimatta, yksikön ollessa suorittamassa tehtävää, esim. potilassiirtoa asemapaikka
voi olla useita tunteja vailla ensihoitoyksikköä. Samalla kohteessa hoito vähenee,
Kokkolaan päivystykseen meno lisää asiakkaan kustannuksia, Perhon mallissa
toteutunut lähtöaika n. 5 minuuttia varallaoloaikanakin.
Haluamme myös selvitettävän toteutuneet kustannukset eri yksiköiden osalta v. 2016,
laskelmat ovat arvioita, toteutuneet todellista tietoa.
Vaikuttavuusarvio
tulisi
tehdä
saavutettavuuden
osalta,
kuin
myös
kokonaiskustannusten osalta asiakkaan kustannukset huomioiden.
Perhon kuntalaiset luottavat nykyiseen palvelutasoon, ja ovat siihen erittäin tyytyväisiä,
korvaten heille osittain TK:n palvelutarjontaa.
Haluamme olla puolustamassa hyväksi havaittua pitkään toiminutta Perhon yksityisen
palvelutuotantoa, edelleen vuosiksi 2018 ja 2019.
Aloitteen oli allekirjoittanut 12 valtuutettua, Pekka Riihimäki, Sampo Tyynelä, Tanja
Jaatinen, Matias Linna, Pauli Jylhä, Anni Hertteli, Antti Isomöttönen, Matti Kytölä, Sirpa
Itäniemi, Kerttu Anttiroiko-Rauma, Jussi Jänkä ja Matti Kellokoski.
Valtuutettu Antti Hietaniemi esitti valtuustoaloitteen seuraavasti:
Oikeiden tietojen viestittäminen kuntalaisille kunnan päätöksen teosta ja niiden
perusteista on tullut entistä haasteellisemmaksi mm. somemaailman yleistymisen
myötä.
Perhon kunta on omalta osaltaan vastannut haasteeseen julkaisemalla esityslistat ja
pöytäkirjat internetissä. Tämä ei näytä riittävän. Viimeajan tapahtumat osoittavat sen.
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Teen valtuustoaloitteen, että Perhon kunnanvaltuuston kokoukset aletaan lähettämään
suorana lähetyksenä internetissä mahdollisimman pian.
Kyseisellä menettelyllä välittyy kuntalaisille välittömästi oikea tieto tehdyistä
päätöksistä ja niiden perusteista, jolloin jokainen voi itse määritellä oman kantansa
asioista ja niiden taustoista.
Valtuustoaloitteen nopealla täytäntöönpanolla ei ole teknisiä eikä taloudellisia esteitä.
---

-----
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KYSELYTUNTI
Kvalt § 70

Valtuutetuilla on hallintosäännön 127 §:n mukaan oikeus esittää kunnanhallitukselle
kyselytunnilla vastattavaksi lyhyitä enintään kolmen (3) minuutin pituisia, kulloinkin
yhteen asiaan kohdistuvia kysymyksiä kunnan hallinnon ja talouden hoitoa koskevista
asioista.
Kyselytunti järjestetään valtuuston kokouksen yhteydessä, jollei valtuusto toisin päätä.
Kyselytunti on julkinen ja järjestetään myös tarvittaessa.
Kysymys on toimitettava pääsääntöisesti kirjallisena keskustoimistoon viimeistään
neljä (4) päivää ennen valtuuston kokousta. Myöhemmin toimitetut kysymykset sekä
kysymykset, joihin ei kyselytunnilla ehditä vastata, siirtyvät seuraavaan kyselytuntiin.
Kysymykset otetaan vastattaviksi niiden saapumisjärjestyksessä. Puheenjohtajalla on
kuitenkin oikeus määrätä tasapuolisuutta noudattaen muukin vastaamisjärjestys.
Saatuaan kunnanhallitukselta vastauksen kysymykseen esittäjällä on oikeus tehdä
kaksi asiaan liittyvää lyhyttä kysymystä. Kysymysten johdosta ei käydä keskustelua.
Puheenjohtajana kyselytunnilla toimii valtuuston puheenjohtaja.

Ehdotus:

Kunnanhallituksen puheenjohtaja ja/tai kunnanjohtaja vastaavat hallintosäännön 127
§:n mukaisesti tehtyihin kysymyksiin.

Päätös:

Kyselytunnin aluksi valtuusto keskusteli ensihoidon Perhon asemapaikasta.
Valtuutettu Matti Kytölä esitti kysymyksen, että edustaako valtuustossa valittu kunnan
edustaja kenen etua.
Kh:n pj Antti Hietaniemi
vastasi, että kunta ei voi antaa sitovia ohjeita
luottamustehtävän hoitamiseen kunnan edustajana.
Kunnanjohtaja Lauri Laajala vastasi, että luottamustehtävän hoitaminen vaatii myös
yhteisen linjan noudattamista.
----Merkittiin, että valtuutettu Tanja Jaatinen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn
aikana klo 21.28.

---

-----
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VALITUSOSOITUS
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan kunnallisvalitusta, koska pääKieltojen perusteet
tös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät
62, 69, 70
HallintolainkäyttöL 5 §:n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea
muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen
ja valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Vaasan hallinto-oikeus
PL 204
65101 VAASA
Kunnallisvalitus, pykälät
Hallintovalitus, pykälät

63-68

Valitusaika

30 päivää

Valitusaika

30 päivää

Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa.
Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi,
oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään
mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja
maksu on valituskirjelmäkohtainen.
Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Pykälät

Valituskirja

Valitusasiakirjojen toimittaminen

Valitusaika

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet.
Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan
laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla 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

Lisätietoja
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.
Pöytäkirjan tarkastus
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Liitetään pöytäkirjaan

