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OSALLISTUJAT
Nimi
Hietaniemi Antti
Kalliokoski Esa
Itäniemi Sirpa
Anttiroiko-Rauma Kerttu
Hertteli Anni
Kytölä Matti
Peltokangas Tapio
Riihimäki Pekka
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Tehtävä
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kh:n II vpj.
jäsen
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jäsen
jäsen
jäsen

MUU

Louhula Matti
Jylhä Pauli
Laajala Lauri
Lindbom Arja

15.15 - 18.00
15.15 - 18.00
15.15 - 18.00
15.15 - 18.00

kv:n I vpj.
kv:n II vpj.
esittelijä
pöytäkirjan pitäjä

POISSA

Jaatinen Tanja
Kirvesmäki Sarita

LÄSNÄ

Lisätiedot

jäsen
kv:n pj.

KÄSITELLYT ASIAT 213 - 224
LAILLISUUS JA
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
PÄÄTÖSVALTAISUUS
ALLEKIRJOITUKSET
Pöytäkirja allekirjoitettu sähköisesti.

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS

Antti Hietaniemi
Arja Lindbom
puheenjohtaja
pöytäkirjanpitäjä
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Matti Kytölä ja Tapio Peltokangas.
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi ja se on
allekirjoitettu sähköisesti.
Matti Kytölä

PÖYTÄKIRJAN
NÄHTÄVÄNÄPITO

Pöytäkirjan tarkastus

Tapio Peltokangas

Tämä pöytäkirja on julkaistu kunnan verkkosivuille 19.11.2020.
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SALKKU- JA MARKKINAKATSAUS /EVLI PANKKI OYJ
Khall § 213

Valmistelija taloussihteeri Arja Lindbom, puh. 040 684 2847 tai

arja.lindbom@perho.com.
Evli Pankin salkunhoitajan ja kunnanhallituksen teams-palaveri maanantaina
16.11.2020 klo 15.20.
Ohjelmassa Evlin kuulumiset lyhyesti, vaihtoehtoiset sijoitukset ja salkku- ja
markkinatilanne.
Evli Pankin Varainhoitoraportti lokakuulta 2020 jaetuissa asiakirjoissa.
Lisätietoja asiasta/päätöksestä antaa kunnanjohtaja Lauri Laajala, puh. 0400 517 380 tai
lauri.laajala@perho.com.

Ehdotus:

Kunnanhallitus päättää merkitä tiedokseen Evli Pankin salkku- ja markkinakatsauksen.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

---

----Merkittiin, että kh:n I vpj. Esa Kalliokoski saapui kokoukseen ennen tämän asian
käsittetyä klo 15.49.
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VUOKRA- JA KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS PERHON KUNTA / SUOMEN HYÖTYTUULI OY
Khall § 214

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

Suomen Hyötytuuli Oy suunnittelee Perhon kunnassa sijaitsevan Kokkonevan alueelle
tuulivoimapuistoa.
Kokkonevan
alue
on
merkitty
Keski-Pohjanmaan
4.
vaihemaakuntakaavassa
maakunnallisesti
merkittäväksi
tuulivoimatuotannolle
sopivaksi alueeksi. Perhon kunta on merkittävä maanomistaja Kokkonevan alueella.
Kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan 25.11.2019 § 224 sopimuksen Suomen
Hyötytuuli Oy:n kanssa oikeudesta selvittää kunnan omistamien alueiden soveltuvuus
tuulivoimatuotantoon ja etuoikeudesta maanvuokrasopimukseen sekä siihen liittyviin
neuvotteluihin.
Selvityksen
perusteella
Suomen
Hyötytuuli
Oy
esittää
vuokraja
käyttöoikeussopimusta Perhon kunnan omistamille kiinteistöille 584-401-15-50 Aitola,
584-401-16-28 Nevala XXI, 584-401-16-63 Jänessalmi ja 584-401-256-6 Nevala tai
niiden osia, jotka on merkitty vuokra- ja käyttöoikeussopimuksen liitteenä 1 olevaan
karttaan.
Vuokra- ja käyttöoikeussopimus jaetuissa asiakirjoissa.
Sopimus pitää sisällään Suomen Hyötytuuli Oy:n liikesalaisuuksia ja on
kokonaisuudessaan salassapidettävä viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun
lain (21.5.1999/621) 24 §:n 20) nojalla.
Hankekehityspäällikkö Miia Suuriniemi ja tuotantoinsinööri Teemu Molkkari Suomen
Hyötytuuli Oy:stä esittelevät sopimuksen sisällön kunnanhallitukselle etäyhteydellä.
Lisätietoja asiasta/päätöksestä antaa kunnanjohtaja Lauri Laajala, puh. 0400 517 380 tai
lauri.laajala@perho.com.

Ehdotus:

Kunnanhallitus päättää
1. merkitä esittelyn tiedoksi
2. hyväksyä vuokra- ja käyttöoikeussopimuksen Perhon kunnan ja Suomen Hyötytuuli
Oy:n välillä
3. valtuuttaa kunnanhallituksen puheenjohtajan ja kunnanjohtajan allekirjoittamaan
sopimuksen Perhon kunnan puolesta

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

---

-----
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TALOUSKATSAUS/KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUULTA 2020
3/02.02.02/2020
Khall § 215

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 lokakuulta 2020 oheismateriaalina ja jaetuissa asiakirjoissa.
Lisätietoja asiasta/päätöksestä antaa kunnanjohtaja Lauri Laajala, puh. 0400 517 380 tai
lauri.laajala@perho.com

Ehdotus:

Kunnanhallitus päättää merkitä kuukausiraportin lokakuulta 2020 tiedokseen.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

---

-----
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METSÄN MYYNTI
Khall § 216

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

Vuoden 2020 talousarviossa on varauduttu 220.000 euron myyntituloon metsän
myynnillä. Mhy Keskipohja on valtakirjalla pyytänyt tarjouksia Perhon kunnan
leimikosta. Leimikko sijaitsee Perhossa usealla palstalla, pääosin Nevalan ja Hiekan
mäen alueella. Leimikko sisältää kesäkorjuu kelpoisia avo- ja suojuspuu/
siemenpuuhakkuita ja on määrältään lähes 3500 m3
Tarjouspyyntöön oli merkitty lisäehto, että koska leimikon myynti on budjetoitu vuodelle
2020, tulee leimikon kesäkorjuukelpoisten kohteiden puunkorjuu ja tilitykset olla
tehtynä viimeistään 31.12.2020.
Tarjoukset tuli jättää 3.11.2020 mennessä. Määräaikaan mennessä tarjouksen jättivät
Metsäliitto Osuuskunta, UPM-Kymmene Oyj, Junnikkala Oy sekä Keitele Forest Oy.
Tarjousvertailu on suoritettu 6.11.2020.
Tilitysaikatauluehdon
vuoksi kunnanjohtaja
esitti
6.11.2020
sähköpostitse
kunnanhallituksen kokouspiirille, että korjuu voidaan aloittaa nopeutetulla aikataululla
ja parhaan tarjouksen jättäneelle tarjoajalle voidaan ilmoittaa kaupan hyväksyminen ja
asiakohta käsitellään 16.11.2020 kunnanhallituksessa. 7/9 kunnanhallituksen jäsentä
kuittasi menettelytavan sopivan.
Tarjouspyyntö,
tarjousten
avauspöytäkirja
puukauppasopimus jaetuissa asiakirjoissa.

ja

tarjousten

vertailu

sekä

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

Ehdotus:

Kunnanhallitus hyväksyy tehdyn puukauppasopimuksen Keitele Forest Oy:n kanssa.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

---

-----
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VALTUUSTON KOKO 1.6.2021 ALKAEN
Khall § 217

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

Seuraavat yleiset vaalit ovat kuntavaalit, jotka toimitetaan sunnuntaina 18.4.2021. Ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa 7.–13.4.2021 (keskiviikosta tiistaihin) ja
ulkomailla 7.-10.4.2021 (keskiviikosta lauantaihin).
Vuoden 2021 kuntavaaleissa valittavien valtuustojen toimikausi alkaa 1.6.2021 ja kestää vuoden 2025 toukokuun loppuun.
Kuntalain 16 §:ssä on määrätty kunnan asukaslukuun sidotut valtuutettujen vähimmäismäärät. Valtuutettuja valitaan pariton lukumäärä kunnan asukasluvun perusteella
porrastetusti siten, että mikäli kunnan asukasluku on enintään 5 000 asukasta, on valtuutettuja oltava vähintään 13.
Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 12.9.2016 § 64, että Perhon kunnanvaltuustoon valitaan 19 valtuutettua vuoden 2017 valtuustokaudesta alkaen.
Kuntavaaleissa valittavien valtuustojen koot määräytyvät kuntalain (410/2015) 16 §:n
mukaisesti. Pykälän 1 momentissa säädetään valtuuston vähimmäiskoosta. Pykälän 2
momentin mukaan valtuuston päätös valittavien valtuutettujen 1 momentissa tarkoitettua lukumäärää suuremmasta lukumäärästä tai aiemman päätöksen muuttamisesta on
ilmoitettava oikeusministeriölle vaalivuotta edeltävän vuoden loppuun mennessä eli siis
viimeistään 31.12.2020.
Jos kunta oli tehnyt vuoden 2017 kuntavaaleja varten päätöksen vähimmäismäärää
suuremmasta valtuutettujen määrästä ja ilmoittanut sen oikeusministeriölle 31.12.2016
mennessä ja aikoo nyt jatkaa samalla valtuutettujen lukumäärällä vuoden 2021 kuntavaaleissa, ilmoitusta ei tarvitse oikeusministeriölle tehdä.
Kunnanvaltuusto keskusteli valtuuston 27.10.2020 kokouksen jälkeen pidetyssä iltakoulussa asiasta.
Lisätietoja asiasta/päätöksestä antaa kunnanjohtaja Lauri Laajala, puh. 0400 517 380 tai lauri.laajala@perho.com.

Ehdotus:

Kunnanhallitus päättää esityksestään valtuutettujen määräksi 1.6.2021 alkaen.

Kunnanjohtajan muutettu päätösesitys:
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se päättää
kunnanvaltuutettujen määrän 1.6.2021 alkaen.
Päätös:

Kunnanjohtajan muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

---

-----
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LAUSUNTOPYYNTÖ / OSAAVAA TYÖVOIMAA KESKI-POHJANMAALLE TOIMENPIDEOHJELMA
Khall § 218

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

Keski-Pohjanmaan liiton kehittämistä ohjaa vahvasti laki alueiden kehittämisestä ja
rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista (7/2014). Osaamisen ja koulutustarpeiden
ennakointirooli perustuu tähän aluekehityslakiin. Lain 17 §:n 1 momentin 2. kohdan
mukaan maakunnan liiton tulee kehittää alueensa elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä
ottaen huomioon kuntien erilaisista lähtökohdista johtuvat tarpeet ja vahvuudet.
Maakunnan liitto vastaa aluekehittämisen strategisesta kokonaisuudesta ja vastaa
alueellisen pitkän ja keskipitkän aikavälin koulutustarpeiden ennakoinnin
yhteensovittamisesta ja alueellisten koulutustavoitteiden valmistelusta osana
koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnittelua.
Keski-Pohjanmaan maakuntasuunnitelman ja maakuntaohjelman kehittämisteemat
pitävät sisällään useita osaamiseen, työvoimaan, työllisyyteen, maakunnan
vetovoimaisuuteen ja elinvoimaisuuteen sekä elinkeinojen kehittämiseen ja
kilpailukykyyn liittyviä tavoitteita.
Keski-Pohjanmaan liiton Osaamisstrategia 2025 on laadittu yhteistyössä alueen
osaamisen ja työllisyyden sekä osaavan työvoiman saatavuuden kehittämiseen
liittyvien tahojen kanssa.
Osaamisstrategian lähtökohtana on turvata keskipohjalaiselle elinkeinoelämälle ja
muille organisaatioille osaavaa työvoimaa nyt ja tulevaisuudessa sekä vahvistaa ja
konkretisoida Keski-Pohjanmaan maakuntaohjelmassa asetettuja osaamisen
kehittämiseen liittyviä tavoitteita ja teemoja. Keski-Pohjanmaan osaamisstrategia on
osa Keski-Pohjanmaan maakuntasuunnitelmaa ja maakuntaohjelmaa.
Keski-Pohjanmaan liitto pyytää lausuntoja toimenpideohjelmasta, joka on työstetty
Osaavaa työvoimaa Keski-Pohjanmaalle -neuvottelukunnassa. Lausuntoaika on
6.-20.11.2020.
Osaavaa työvoimaa Keski-Pohjanmaalle -toimenpideohjelma sisältää sidosryhmien
kanssa yhteistyönä tehdyn osaamisstrategian sekä sen pohjalta koottuja toimenpiteitä
osaavan työvoiman varmistamiseksi alueelle. Sen lisäksi on koottu nopeita
koronapandemian haasteisiin vastaavia toimenpiteitä työvoiman tarpeeseen liittyen.
Keski-Pohjanmaan Osaavaa työvoimaa Keski-Pohjanmaalle toimenpideohjelma
sisältää lisäksi kaksi toimenpidetaulukkoa; toinen osaavan työvoiman saannin
varmistamiseksi ja toinen koronapandemian vaikutusten korjaamiseksi työvoiman
osalta.
Lausunnot pyydetään toimittamaan Keski-Pohjanmaan
kirjaamo@keski-pohjanmaa.fi tai osoitteella Rantakatu
Lausuntoaika on 6.- 20.11.2020.

liittoon sähköpostitse:
14, 67100 Kokkola.

Toimenpideohjelma liitteineen ja Keski-Pohjanmaan osaamisstrategia 2020 jaetuissa
asiakirjoissa.
Lisätietoja asiasta/päätöksestä antaa kunnanjohtaja Lauri Laajala, puh. 0400 517 380 tai
lauri.laajala@perho.com.

Ehdotus:

Kunnanhallitus päättää antaa Perhon kunnan lausuntona Osaavaa työvoimaa
Keski-Pohjanmaalle toimenpideohjelmasta seuraavaa:
1. Toimenpideohjelma on laadittu laajassa yhteistyössä huomioiden eri toimijoiden
asiantuntemus.
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2. Toimenpideohjelma jalkauttaa Keski-Pohjanmaan osaamisstrategia 2020-2025:n
tavoitteet konkreettisiksi toimenpiteiksi maakuntaan.
3. Toimenpideohjelmassa huomioidaan hyvin koronan aiheuttamien toimenpiteiden
tarpeet osaavan työvoiman saannin varmistamiseksi alueen elinkeinoelämälle.
4.
Liitteessä
1
(Osaamisstrategian
nelikentän
toimenpiteet)
kuvataan
kehittämisteemoittain (Työn murros ja osaaminen, Yhteistyön tiivistäminen,
Kansainvälisyys
sekä
Vetovoima)
toimenpiteiden
käytännön
toteutustapa
(suoritustapa), toimenpiteiden vastuu- ja muut toteuttajatahot sekä toteutusaikataulu.
Taulukko sitouttaa hyvin eri toimijatahot, mutta suoritustapana esitettyjä toimenpiteitä
tulee edelleen synkronoida ja tiivistää yhtenäisemmiksi ja koko maakuntaa koskeviksi.
Esimerkkinä Työn murros ja osaaminen/Jatkuvan oppimisen mahdollistaminen;
Perhossa on tuotannossa ja suunnitteluvaiheessa merkittävä tuulivoimarakentamisen
kokonaisuus ja tuulivoimatuotannon huoltotukikohta sekä suunnitteilla toisen toimijan
vastaava
tukikohta,
eikä
Perhoa
mainita
sähköasentajakoulutuksen
toteuttajaorganisaatioissa.
Toisena
esimerkkinä;
Vetovoima/Opiskelu
vetovoimatekijänä; Nuoret opiskelemaan maakuntaan ja lukioiden kurssiyhteistyö
yliopistokeskuksen ja Centrian kanssa (1. ja 3. rivi taulukossa) tulee koskea kaikkia
lukiokoulutusta ja ammatillista 2. asteen koulutusta järjestäviä tahoja, ei yksittäistä
lukiota.
Päätös:

Kunnanhallitus päättää antaa Perhon kunnan lausuntona Osaavaa työvoimaa
Keski-Pohjanmaalle toimenpideohjelmasta seuraavaa:
1. Toimenpideohjelma on laadittu laajassa yhteistyössä huomioiden eri toimijoiden
asiantuntemus.
2. Toimenpideohjelma jalkauttaa Keski-Pohjanmaan osaamisstrategia 2020-2025:n
tavoitteet konkreettisiksi toimenpiteiksi maakuntaan.
3. Toimenpideohjelmassa huomioidaan hyvin koronan aiheuttamien toimenpiteiden
tarpeet osaavan työvoiman saannin varmistamiseksi alueen elinkeinoelämälle.
4.
Liitteessä
1
(Osaamisstrategian
nelikentän
toimenpiteet)
kuvataan
kehittämisteemoittain (Työn murros ja osaaminen, Yhteistyön tiivistäminen,
Kansainvälisyys
sekä
Vetovoima)
toimenpiteiden
käytännön
toteutustapa
(suoritustapa), toimenpiteiden vastuu- ja muut toteuttajatahot sekä toteutusaikataulu.
Taulukko sitouttaa hyvin eri toimijatahot, mutta suoritustapana esitettyjä toimenpiteitä
tulee edelleen synkronoida ja tiivistää yhtenäisemmiksi ja koko maakuntaa koskeviksi.
Esimerkkinä Työn murros ja osaaminen/Jatkuvan oppimisen mahdollistaminen;
Perhossa on tuotannossa ja suunnitteluvaiheessa merkittävä tuulivoimarakentamisen
kokonaisuus ja tuulivoimatuotannon huoltotukikohta sekä suunnitteilla toisen toimijan
vastaava
tukikohta,
eikä
Perhoa
mainita
sähköasentajakoulutuksen
toteuttajaorganisaatioissa.
Toisena
esimerkkinä;
Vetovoima/Opiskelu
vetovoimatekijänä; Nuoret opiskelemaan maakuntaan ja lukioiden kurssiyhteistyö
yliopistokeskuksen ja Centrian kanssa (1. ja 3. rivi taulukossa) tulee koskea kaikkia
lukiokoulutusta ja ammatillista 2. asteen koulutusta järjestäviä tahoja, ei yksittäistä
lukiota.
Perhon kunta esittää, että edellämainitut asiat lisätään liitteeseen 1.
5.

Pöytäkirjan tarkastus
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järjestäjien aktiivista yhteistyötä alueen kuntien kanssa koulutuksen järjestämisessä.
---

-----
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LAUSUNTOPYYNTÖ / KESKI-POHJANMAAN MATKAILUSTRATEGIA 2021-2025
LUONNOKSESTA
Khall § 219

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

Keski-Pohjanmaan liiton vuoden 2019 maakuntakierroksella kunnat nostivat yhdeksi
kehityskohteeksi maakunnallisen matkailun kehittämisen.
Maakunnan matkailuelinkeinon kehittäminen aloitettiin keväällä 2020 mm. yhteistyössä
kuntien ja eri toimijoiden kanssa sekä Pohjanmaan kauppakamarin palveluvaliokunnan
avustuksella. Maakunnan matkailustrategialuonnos valmistui syksyllä 2020.
Matkailustrategian ensimmäinen versio on luonteeltaan selvityksenomainen. Sen
päälle on tarkoitus vuotuisilla päivityksillä rakentaa yhdessä laajempaa kokonaisuutta
ja toimintamallia, joka huomioi kansainvälisen ja kansallisen matkailukehityksen.
Strategiassa on hyödynnetty kesä-syyskuussa 2020 toteutettua kyselyä sekä
toimijatapaamisia.
Matkailustrategian
lähtökohtana
ja
päätavoitteena
on
keskipohjalaisen
matkailutoimijakunnan organisoituminen, yhteistoiminnan tiivistäminen ja yhteisen
näkemyksen löytäminen tulevien vuosien matkailukehitystä ajatellen.
Seuraavat
toimenpiteet
matkailunkehittämistyössä
vuonna
2021
toimenpideohjelman laatiminen sekä sen toteuttamisen ensimmäiset askeleet.

ovat

Keski-Pohjanmaan liitto pyytää lausuntoa matkailustrategian luonnoksesta 24.11.2020
mennessä. Lausunnot pyydetään toimittamaan Keski-Pohjanmaan liiton kirjaamoon
(kirjaamo@keski-pohjanmaa.fi).
Lausuntokierros on samalla myös ensimmäinen vaihe matkailukehityksen
käynnistämisessä ja mahdollistaa luonnoksen jatkotyöstön esitettyjen kommenttien ja
mielipiteiden pohjalta.
Keski-Pohjanmaan matkailustrategia 2021-2025 luonnos jaetuissa asiakirjoissa.
Lisätietoja asiasta/päätöksestä antaa kunnanjohtaja Lauri Laajala, puh. 0400 517 380 tai
lauri.laajala@perho.com.

Ehdotus:

Kunnanhallitus päättää antaa Perhon kunnan lausuntona Keski-Pohjanmaan
matkailustrategia 2021-2025:n luonnoksesta seuraavaa;
1. Matkailustrategiaa laadittaessa on tiedostettu toimialan muutosherkkyys ja toimialan
edellytykset kasvaa hyvinkin merkittäväksi toimijaksi maakunnassa
2. Strategiatyön aluksi laaditussa SWOT-analyysissä on tunnistettu keskeiset tekijät
toimialan kehittämisen näkökulmasta
3. Matkailustrategialle laadittu visio vuoteen 2040
kehittämisen kannalta keskeistä yhteistyön merkitystä

korostaa

hyvin

toimialan

4. Strategiset tavoitteet on määritelty selkeästi, mutta Perhon kunta nostaisi käsitteenä
esille kestävän kehityksen ja hyvinvointimatkailun ohella elämys- ja luontomatkailun,
jonka kysyntä on korona-aikana selkeästi vahvistunut myös Keski-Pohjanmaalla
5. Strategialle asetetut konkreettisen tavoitteet ovat aikataulutettuja ja selkeästi
kuvattuja
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6. Strategian jalkauttamiselle ja käytännön toimenpiteiden toteuttamiselle sekä
strategian päivittämiselle esitetään asiakirjassa selkeä työnjako, joka mahdollistaa
toimijoiden sitouttamisen toimialan kehittämiseen.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

---

-----
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KUNNANVALTUUSTON 28.9.2020 PIDETYN KOKOUKSEN LAILLISUUS JA TÄYTÄNTÖÖNPANO
Khall § 220

Valmistelija hallintosihteeri Armi Kirvesmäki, puh. 0400 798 010 tai armi.kirvesmaki@perho.com.

Kuntalain 39 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta
sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden
valvonnasta.
Kuntalain 96 §:n mukaan jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt
virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että
päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös
täytäntöönpanematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen
käsiteltäväksi.
Kunnanvaltuustossa 28.9.2020 käsitellyt asiat:
§

Otsikko

Sivu

50

TYÖJÄRJESTYSASIAT

103

51

RUUHILAMMEN TONTIN OSTOTARJOUS

105

52

ALUEELLINEN HYVINVOINTIKERTOMUS 2019 JA
SUUNNITELMA VUOSILLE 2020-2024

107

53

TALOUDELLINEN JA TOIMINNALLINEN OSAVUOSIKATSAUS
1.1. - 31.8.2020

109

54

TIEDOKSI/LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA
EDUSKUNNALLE SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON SEKÄ
PELASTUSTOIMEN JÄRJESTÄMISEN UUDISTUSTA JA
MAAKUNTIEN PERUSTAMISTA KOSKEVAKSI
LAINSÄÄDÄNNÖKSI

111

55

MÄÄRÄALAN LUOVUTTAMINEN SEURAKUNNALLE

113

56

KUNNALLISALOITTEET

115

57

KYSELYTUNTI

116

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

Ehdotus:

Kunnanhallitus toteaa, että 28.9.2020 pidetyn kunnanvaltuuston kokouksen päätökset
ovat saaneet lainvoiman 6.11.2020 ja ne voidaan panna täytäntöön.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

---

-----
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KIINTEISTÖNLUOVUTUSILMOITUKSET
Khall § 221

Valmistelija hallintosihteeri 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
2.11.-12.11.2020 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
toteutuneissa kiinteistökaupoissa.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

---

-----
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LAUTAKUNTIEN PÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLE
Khall § 222

Valmistelija hallintosihteeri Armi Kirvesmäki, puh. 0400 798 010

Kuntalain 51 §:n mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka kuntalain nojalla on siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja joissa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen.
Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi viimeistään sen ajan kuluessa,
jossa kuntalain 89 §:ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä.
Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa:
1. lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevia asioita; eikä
2. yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita.
Kunnanhallitus tai lautakunta voi tällöin kumota alemman toimielimen päätöksen, muuttaa sitä taikka palauttaa asian uudelleen käsiteltäväksi.
Seuraavat lautakuntien pöytäkirjat on julkaistu kunnan www-sivuilla, pöytäkirjat:
- Sivistys- ja vapaa-ajanlautakunta 28.10.2020, § 102-107
- Tarkastuslautakunta 29.10.2020, § 24-30
- Tekninen lautakunta 3.11.2020, § 58-64
Lisätietoja tästä päätöksestä antaa kunnanjohtaja Lauri Laajala, puh. 0400 517 380 tai
lauri.laajala@perho.com.

Ehdotus:

Kunnanhallitus merkitsee lautakuntien päätökset tietoon saatetuksi, eikä ota lautakuntien päätöksiä käsittelyynsä.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

---

-----
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VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLE
Khall § 223

Valmistelija hallintosihteeri 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 134 §).
Hallintosäännön 64 §: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 29.10.2020 - 11.11.2020 jaetuissa asiakirjoissa:
Alakoulujen yhteinen rehtori
Kunnanjohtaja
Nuoriso- ja vapaa-ajansihteeri
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 29.10.2020 - 11.11.2020,
eikä käytä niihin otto-oikeutta.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

---

-----
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TIETOONSAATETTAVAT ASIAT
Khall § 224

Valmistelija hallintosihteeri Armi Kirvesmäki, puh. 0400 798 010.

Ehdotus:

Kunnanhallitukselle saatetaan tiedoksi seuraavaa:
1. Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymän yhtymähallituksen 29.10.2020 pidetyn
kokouksen pöytäkirja jaetuissa asiakirjoissa.
2. Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuuston 29.10.2020 pidetyn
kokouksen pöytäkirja jaetuissa asiakirjoissa.
3. Keski-Pohjanmaan maakunnan yhteistyöryhmän tiedote
4. Soiten talousjohtajan
täydentämisestä

viranhaltijapäätös

§

2

4.11.2020

Kuntahintojen

5. Soiten hallituksen 9.11.2020 pidetyn kokouksen pöytäkirja jaetuissa asiakirjoissa
Lisätietoja tästä päätöksestä antaa kunnanjohtaja Lauri Laajala, puh. 0400 517 380 tai
lauri.laajala@perho.com.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

---

-----
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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
213, 215, 217-220, 222-224
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät
214, 216
Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 6 § tai muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin
ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet
221 §, Etuostolaki 22 §

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on
PERHON KUNTA
Kirjaamo
PL 20
69951 PERHO
kirjaamo@perho.com
Kirjaamon aukioloaika ma-to klo 9-14:30 ja pe klo 9-14.
Pykälät
214, 216
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Perhon kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen
kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän
kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin
lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun
pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimukse
n muoto ja sisältö

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa
oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta
muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:




päätös, johon haetaan oikaisua
miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.
Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään
ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
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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.)
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin
tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.
Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
00520 HELSINKI
Pykälät

Valituksen muoto ja
sisältö

Valitusaika

14 päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa on ilmoitettava:
1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
(vaatimukset);
3) vaatimusten perustelut;
4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan
laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen
muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.
Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon
oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut
enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista
osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.
Valitukseen on liitettävä:
1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan
alkamisen ajankohdasta;
3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu
viranomaiselle.

Lisätietoja:
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
Liitetään pöytäkirjaan
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