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LAILLISUUS JA
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
PÄÄTÖSVALTAISUUS
ALLEKIRJOITUKSET

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS

PÖYTÄKIRJAN
NÄHTÄVÄNÄPITO

Antti Hietaniemi
Mervi Pääkkö
puheenjohtaja
pöytäkirjanpitäjä
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marja-Leena Patovisti ja Sirpa Itäniemi.
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.
Perhossa 14.2.2018
Marja-Leena Patovisti
Sirpa Itäniemi
Tämä pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä torstaina 15.2.2017 kunnanvirastossa virka-ajan.
Toimistosihteeri
Armi Kirvesmäki
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TALOUSKATSAUS/TILINPÄÄTÖS 2017/KUUKAUSIRAPORTTI TAMMIKUULTA 2018
Khall § 30

Valmistelija 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.
Kuukausiraportin yhteydessä seurataan käyttötalouden ja investointien toteutumista
hallintokunnittain sekä kunnan henkilöstömäärää ja poissaoloja työpaikoittain.
Kuukausiraportti tammikuulta 2018/ tilinpäätösennuste vuodelta 2017 jaetuissa
asiakirjoissa perjantaina.
Lisätietoja asiasta/päätöksestä antaa kunnanjohtaja Lauri Laajala, puh. 0400 517 380.

Ehdotus:

Kunnanhallitus merkitsee tilinpäätösennusteen vuodelta 2017 ja kuukausiraportin
tammikuulta 2018 tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.
----Merkittiin, että taloussihteeri Arja Lindbom oli paikalla tämän pykälän käsittelyn ajan ja
poistui ennen päätöksentekoa.

---

-----
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TEKNISEN JOHTAJAN VIRAN UUDELLEEN AUKIJULISTAMINEN
Khall § 31

Valmistelija sivistystoimenjohtaja-hallintojohtaja Mervi Pääkkö, puh. 0400 798 011 tai
mervi.paakko@perho.com.

Kunnanvaltuusto kumosi kokouksessaan 5.2.2018, 10 § teknisen johtajan virkavaalin
menettelyvirheen vuoksi ja valtuutti kunnanhallituksen aloittaman virantäytön alusta.
Kunnanhallitus määrittelee viran kelpoisuusvaatimukset sekä muut edellytykset
päättäessään viran auki julistamisesta. Teknisen johtajan virka julistetaan uudelleen
haettavaksi toistaiseksi voimassa olevana virkasuhteena täytettäväksi viimeistään
1.7.2018 alkaen.
Viran kelpoisuusehtona on virkaan soveltuva teknisen alan tutkinto sekä aikaisempi
työkokemus toimialan tehtävissä. Tehtävän hoitaminen edellyttää näkemystä koko
teknisen toimen palveluiden kehittämisestä. Eduksi katsotaan kunnallisalan tuntemus
sekä aikaisempi johtamiskokemus. Tekninen johtaja toimii teknisen ja ympäristötoimen
osastopäällikkönä, on kunnan johtoryhmän jäsen ja vastaa toimialan johtamisesta,
kehittämisestä, rakentamis- ja rakennuttamistehtävistä, tilapalveluista sekä
maankäytön ja kaavoituksen valmistelutehtävistä. Lisäksi teknisen johtajan tehtäviin
kuuluu mm. vastuu kunnallisteknisestä rakentamisesta ja kunnossapidosta, kunnan
kiinteistöistä ja investointiohjelman suunnittelusta ja investointien toteutuksesta sekä
teknisen lautakunnan asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta. Tekninen johtaja
toimii kunnan hankintapäällikkönä. Arvostamme hyviä johtamis-, viestintä- ja
vuorovaikutustaitoja, kehittämismyönteistä toimintatapaa, käytännön kokemusta
julkisista hankinnoista sekä kunnallishallinnosta ja –taloudesta.
Haastatteluun valituilta hakijoilta edellytetään osallistumista soveltuvuustestiin.
Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Virkaan valitun on ennen viran
vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.
Virkaa aikaisemmin hakeneet otetaan huomioon ilman uutta hakemusta.
Oheismateriaalina hakuilmoitusluonnos.
Lisätietoja asiasta/päätöksestä antaa kunnanjohtaja Lauri Laajala, puh. 0400 517 380 tai
lauri.laajala@perho.com.

Ehdotus:

Kunnanhallitus päättää
1. julistaa teknisen johtajan toistaiseksi voimassa olevan viran uudelleen avoimeen
hakuun ajalle 13.2-1.3.2018
2. todeta, että virkaa aikaisemmin hakeneet otetaan huomioon ilman uutta hakemusta
3. todeta, että virkaa aikaisemmin hakeneiden soveltuvuustestien tulokset ovat
edelleen voimassa.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
----Merkittiin, että jäsenet Sampo Tyynelä ja Pekka Riihimäki ilmoittivat esteellisyytensä
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(hallintolaki 28 §, 1. ja 3. mom.) ja poistuivat kokouksesta ennen asian käsittelyä ja
päätöksentekoa.
----Merkittiin, että jäsen Anni Hertteli ilmoitti esteellisyytensä (hallintolaki 28 §, 1. mom) ja
poistui kokouksesta ennen asian käsittelyä ja päätöksentekoa.
---

-----
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KUNNALLISALOITE KIINTEISTÖHOIDON ULKOISTAMISESTA
Khall § 32

Valmistelija
toimistosihteeri
armi.kirvesmaki@perho.com.

Armi

Esa Kalliokoski ja
valtuustoaloitteen:

Kirvesmäki

Sarita

Kirvesmäki,

jättivät

puh.

0400

22.1.2018

798

010

tai

seuraavansisältöisen

"Perhon kunnassa on ollut kiinteistön hoito omana työnä pitkään, haluamme aloitteen
pohjalta saada selvityksen, löytyykö ulkoista toimijaa kiinteistönhodolle ja millä
kustannuksella.
Selvitys lähtisi siltä pohjalta, että kunnan työntekijä vastaisi edelleen seuraavista
alueista:
vesi- ja viemärilaitoksen hoito, ulkoilualueiden hoito ja keskuskoulun alueella olevien
kiinteistöjen hoito.
Muilla kiinteistöillä olisi ulkoinen toimija.
Tällä ulkoistamisella haetaan kustannussäästöjä ja entistäkin tehokkaampia palveluja
kuntalaisille.
Tämä selvitystyö tehtäisiin kevään aikana."
Lisätietoja asiasta/päätöksestä antaa kunnanjohtaja Lauri Laajala, puh. 0400 517 380 tai
lauri.laajala@perho.com.

Ehdotus:

Kunnanhallitus päättää lähettää aloitteen tekniselle lautakunnalle valmisteltavaksi ja
edellyttää raportointia kunnanhallitukselle selvityksen etenemisestä toukokuun 2018
loppuun mennessä.

Päätös:

Kunnanjohtaja
Lauri
Laajala
toi
kunnanhallituksen
käsiteltäväksi
oman
esteellisyytensä. Kunnanhallitus totesi, että kunnanjohtajan osalta tässä asiassa
hallintolain mukaiset esteellisyysperusteet eivät täyty. Kunnanjohtaja voi osallistua
asian käsittelyyn.
Päätösehdotus hyväksyttiin.
----Merkittiin, että jäsenet Sampo Tyynelä ja Pekka Riihimäki ilmoittivat esteellisyytensä
(hallintolaki 28 §, 1. ja 3. mom.) ja poistuivat kokouksesta ennen asian käsittelyä ja
päätöksentekoa.

---

-----
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KUNNALLISALOITTEET V. 2017
Khall § 33

Valmistelija
toimistosihteeri
armi.kirvesmaki@perho.com.

Armi

Kirvesmäki,

puh.

0400

798

010

tai

Kuntalain 23 §:n mukaan valtuuston tietoon on saatettava vähintään kerran vuodessa
sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut
toimenpiteet.
Hallintosäännön 22 §:n mukaan kunnanhallituksen tulee viimeistään helmikuussa
antaa valtuustolle kuntalaissa tarkoitettu luettelo edellisenä vuonna tekemistä
aloitteista.
Kunnallisaloitteet v. 2017 esityslistan oheismateriaalina. Vuoden 2017 aikana jätettiin
kaksi (2) kunnallisaloitetta.
Lisätietoja asiasta/päätöksestä antaa kunnanjohtaja Lauri Laajala, puh. 0400 517 380 tai
lauri.laajala@perho.com.

Ehdotus:

Kunnanhallitus esittää vuoden 2017 kunnallisaloitteet ja niiden johdosta suoritetut
toimenpiteet kunnanvaltuustolle tiedoksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

---

-----
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TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN LIIKUNNAN TUNTIOPETTAJAN VIRAN
TÄYTTÖLUPAPYYNTÖ
Siva § 15

Valmistelija sivistys- ja hallintojohtaja Mervi Pääkkö

Liikunnan tuntiopettajan tehtävä on ollut määräaikaisena virkana useamman vuoden.
Perhon kunnanvaltuusto on kokouksessaan 11.12.2017, 95 § hyväksynyt talousarvion
vuodelle 2018, jossa esitettiin liikunnan tuntiopettajan viran vakinaistamista 1.8.2018
alkaen.
Perhon kunnassa on tällä hetkellä kaksi liikunnan opettajan virkaa, joista toinen
tuntiopettajan tehtävä. Kahdelle liikunnan opettajalle on tarvetta.
Lisätietoja asiasta/päätöksestä antaa sivistys- ja hallintojohtaja Mervi Pääkkö, puh. 0400 798
011 tai mervi.paakko@perho.com.

Ehdotus:

Sivistys- ja vapaa-ajanlautakunta päättää anoa kunnanhallitukselta liikunnan
tuntiopettajan viran täyttölupaa.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

---

-----

Khall § 34

Valmistelija
toimistosihteeri
armi.kirvesmaki@perho.com.

Armi

Kirvesmäki,

puh.

0400

798

010

tai

Hakuilmoitus jaetuissa asiakirjoissa.
Lisätietoja asiasta/päätöksestä antaa kunnanjohtaja Lauri Laajala, puh. 0400 517 380 tai
lauri.laajala@perho.com.

Ehdotus:

Kunnanhallitus päättää myöntää sivistys- ja vapaa-ajanlautakunnalle luvan liikunnan
tuntiopettajan toistaiseksi voimassa olevan viran täyttämiseen.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

---

-----
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KAHDEN TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN LAAJA-ALAISEN ERITYISOPETTAJAN VIRAN
TÄYTTÖLUPAPYYNTÖ
Siva § 13

Valmistelija sivistys- ja hallintojohtaja Mervi Pääkkö

Perhon kunnanvaltuusto on kokouksessaan 11.12.2017, 95 § hyväksynyt talousarvion
vuodelle 2018, jossa esitettiin kahden laaja-alaisen erityisopettajan viran
vakinaistamista 1.8.2018 alkaen.
Lisätietoja asiasta/päätöksestä antaa sivistys- ja hallintojohtaja Mervi Pääkkö, puh. 0400 798
011 tai mervi.paakko@perho.com.

Ehdotus:

Sivistys- ja vapaa-ajanlautakuntaa päättää anoa kunnanhallitukselta kahden
erityisopettajan viran täyttölupaa.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

---

-----

Khall § 35

Valmistelija
toimistosihteeri
armi.kirvesmaki@perho.com.

Armi

Kirvesmäki,

puh.

0400

798

010

tai

Viranhakuilmoitus jaetuissa asiakirjoissa.
Lisätietoja asiasta/päätöksestä antaa kunnanjohtaja Lauri Laajala, puh. 0400 517 380 tai
lauri.laajala@perho.com.

Ehdotus:

Kunnanhallitus päättää myöntää sivistys- ja vapaa-ajanlautakunnalle luvan kahden
laaja-alaisen erityisopettajan toistaiseksi voimassa olevien virkojen täyttämiseen.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

---

-----
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TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN ERITYISLUOKANOPETTAJAN VIRAN
TÄYTTÖLUPAPYYNTÖ JA NIMIKKEEN MUUTOS LAAJA-ALAISEKSI ERITYISOPETTAJAN
VIRAKSI
Siva § 14

Valmistelija sivistys- ja hallintojohtaja Mervi Pääkkö

Pienryhmäopetuksen toisen erityisopettajan virka on ollut määräaikaisena virkana
useamman vuoden. Perhon kunnanvaltuusto on kokouksessaan 11.12.2017, 95 §
hyväksynyt talousarvion vuodelle 2018, jossa esitettiin erityisluokanopettajan viran
vakinaistamista 1.8.2018 alkaen.
Lisätietoja asiasta/päätöksestä antaa sivistys- ja hallintojohtaja Mervi Pääkkö, puh. 0400 798
011 tai mervi.paakko@perho.com.

Ehdotus:

Sivistys- ja vapaa-ajanlautakunta päättää anoa kunnanhallitukselta
erityisluokanopettajan viran täyttölupaa.

Päätös:

Sivistys- ja hallintojohtaja muutti päätösehdotustaan siten, että erityisluokanopettajan
virka muutetaan laaja-alaisen erityisopettajan viraksi ja siihen anotaan
kunnanhallitukselta täyttölupaa.

---

-----

Khall § 36

Valmistelija
toimistosihteeri
armi.kirvesmaki@perho.com.

Armi

Kirvesmäki,

puh.

0400

798

010

tai

Viranhakuilmoitus jaetuissa asiakirjoissa.
Lisätietoja asiasta/päätöksestä antaa kunnanjohtaja Lauri Laajala, puh. 0400 517 380 tai
lauri.laajala@perho.com.

Ehdotus:

Kunnanhallitus päättää
1. että erityisluokanopettajan virka muutetaan laaja-alaisen erityisopettajan viraksi ja
2. myöntää sivistys- ja vapaa-ajanlautakunnalle luvan laaja-alaisen erityisopettajan
toistaiseksi voimassa olevan viran täyttämiseen.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

---

-----
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TIETOONSAATETTAVAT ASIAT
Khall § 37

Valmistelija toimistosihteeri Armi Kirvesmäki, puh. 0400 798 010.

Ehdotus:

Kunnanhallitukselle saatetaan tiedoksi seuraavaa:
1. Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymän hallituksen 29.1.2018
kokouksen pöytäkirja esityslistan oheismateriaalina jaetuissa asiakirjoissa.
2. Yhtymähallituksen 18.1.2018 kokouksen pöytäkirja osoitteessa:
http://kpedu01.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=20183393
3. Suomen Kuntaliiton 30012018 saatekirje Kuntaliiton oikaisu ja vahvistettu vaalitulos
esityslistan oheismateriaalina jaetuissa asiakirjoissa.
Lisätietoja tästä päätöksestä antaa kunnanjohtaja Lauri Laajala, puh. 0400 517 380 tai
lauri.laajala@perho.com.

Päätös:

Merkittiin tietoon saatetuksi.

---

-----

Pöytäkirjan tarkastus

PERHON KUNTA

PÖYTÄKIRJA

Kunnanhallitus

12.02.2018

Kunnanhallitus

§ 38

3/2018

62

12.02.2018

KIINTEISTÖNLUOVUTUSILMOITUKSET
Khall § 38

Valmistelija toimistosihteeri Armi Kirvesmäki, puh. 0400 798 010.

Kunnalla on etuostolain mukainen etuosto-oikeus kunnassa sijaitsevan kiinteistön
kaupassa, jossa kiinteistön pinta-ala on yli 0,5 ha. Etuosto-oikeus ei koske
sukulaisluovutuksia.
Luettelo kaupanvahvistajan toimittamista kiinteistönluovutusilmoituksista ajalta
25.1.-7.2.2018 jaetuissa asiakirjoissa.
Lisätietoja tästä päätöksestä antaa kunnanjohtaja Lauri Laajala, puh. 0400 517 380 tai
lauri.laajala@perho.com.

Ehdotus:

Kunnanhallitus päättää, että kunta ei käytä etuostolain perustein etuosto-oikeutta
25.1.-7.2.2018 toteutuneissa kiinteistökaupoissa.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

---

-----
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VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLE
Khall § 39

Valmistelija toimistosihteeri Armi Kirvesmäki, puh. 0400 798 010.

Kuntalain 92 §:n mukaan kunnanhallitus voi käyttää otto-oikeutta alaisensa viranhaltijan päätöksiin.
Otto-oikeutta pitää lain mukaan käyttää viimeistään sen ajan kuluessa, jossa oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä (Kuntalaki 89 §).
Hallintosäännön 54 §:n mukaan päätöspöytäkirjaa pitävä viranhaltija toimittaa
lautakunnalle,
johtokunnalle
tai
kunnanhallitukselle
luettelon
tekemistään
viranomaispäätöksistään lautakunnan, johtokunnan tai kunnanhallituksen seuraavaan
kokoukseen otto-oikeuden käytön ratkaisemista varten niiltä osin kuin ne eivät ole
ristiriidassa kuntalain 92 §:n 5 mom. kanssa.
Seuraavat viranhaltijapäätökset ajalta 25.1.-7.2.2018 jaetuissa asiakirjoissa:
Alakoulujen yhteinen rehtori
Kirjastonjohtaja
Kunnanjohtaja
Nuoriso-kulttuurisihteeri
Rakennustarkastaja
Siivous- ja ravitsemispäällikkö
Sivistys- ja hallintojohtaja
Tekninen johtaja
Varhaiskasvatusjohtaja
Yläkoulun ja lukion rehtori
Lisätietoja tästä päätöksestä antaa kunnanjohtaja Lauri Laajala, puh. 0400 517 380 tai
lauri.laajala@perho.com.

Ehdotus:

Kunnanhallitus merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi ajalta 25.1.-7.2.2018, eikä
käytä niihin otto-oikeutta.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

---

-----
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnalKieltojen perusteet
lisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät
30, 31, 32,33, 34, 35, 36, 37, 39
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen
oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät

HallintolainkäyttöL 5 §:n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea
muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet
§ 38, Etuostolaki 22 §

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
OikaisuvaatimusviViranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite
ranomainen ja -aika
PERHON KUNTA
Perhon kunnanhallitus
PL 20
69951 PERHO
Pykälät
-

Oikaisuvaatimuksen
sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen voi jättää myös sähköisesti kirjaamo@perho.com.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.
Liitetään pöytäkirjaan
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Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun 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

Vaasan hallinto-oikeus
PL 204
65101 VAASA
Kunnallisvalitus, pykälät

Valitusaika

30 päivää

Hallintovalitus, pykälät

Valitusaika

30 päivää

(Valitusaika 30 pv päätöksenantopäivästä lukien, tätä päivää lukuunottamatta.)
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
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
00520 HELSINKI
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.
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