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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
Linna Matias
Peltokangas Tapio
Riihimäki Pekka
Salmela Sanna
Sivula Jarkko
Tyynelä Sampo
Humalajoki Tapani

Klo
18.30 - 21.22
18.30 - 19:45
18.30 - 21.22
18.30 - 21.22
18.30 - 21.22
18.30 - 21.22
18.30 - 21.22
18.30 - 21.22
18.30 - 21.22
18.30 - 21.22
18.30 - 21.22
18.30 - 21.22
18.30 - 21.22
18.30 - 21.22
18.30 - 21.22
18.30 - 21.22
18.30 - 21.22
18.30 - 21.22
18.30 - 21.22
19:45 - 21:22

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
jäsen
varajäsen

MUU

Laajala Lauri
Kirvesmäki Armi
Lindbom Arja
Lampela Camilla

18.30 - 21.22
18.30 - 21.22
18:30 - 20:38
18.30 - 21.22

kunnanjohtaja
pöytäkirjanpitäjä
taloussihteeri
nuorisovaltuutettu

POISSA

Vikman Veera

LÄSNÄ

Lisätiedot

nuorisovaltuutettu

KÄSITELLYT ASIAT 35 - 57
LAILLISUUS JA
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
PÄÄTÖSVALTAISUUS
ALLEKIRJOITUKSET
Pöytäkirja allekirjoitettu sähköisesti.

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS

PÖYTÄKIRJAN
NÄHTÄVÄNÄPITO

Pöytäkirjan tarkastus

Sarita Kirvesmäki
Armi Kirvesmäki
puheenjohtaja
pöytäkirjanpitäjä
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Antti Hietaniemi ja Sirpa Itäniemi.
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi ja se on
allekirjoitettu sähköisesti.
Tämä pöytäkirja on julkaistu kunnan verkkosivuille 17.6.2021.
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TYÖJÄRJESTYSASIAT
Kvalt § 35

Kutsu tähän kunnanvaltuuston kokoukseen on julkaistu 10.6.2021 yleisessä
tietoverkossa eli kunnan www-sivuilla ja kuntatiedote Perholaisessa 4/2021. Esityslista
on julkaistu sähköiseen kokoushallintaan 10.6.2021.

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 viranhaltijat ja nuorisovaltuuston edustajat.
5. Aakkosjärjestyksen mukaan pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Antti Hietaniemi ja
Sirpa Itäniemi.

Päätös:

1. Suoritettiin nimenhuuto ja todettiin paikallaolevat valtuutetut.
2. Todettiin, että kukaan valtuutetuista ei ollut ilmoittanut estettä.
3. Todettiin, että valtuuston kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.
4. Todettiin paikallaolevat viranhaltijat; kunnanjohtaja Lauri Laajala, hallintosihteeri
Armi Kirvesmäki ja taloussihteeri Arja Lindbom sekä nuorisovaltuuston edustaja
Camilla Lampela.
5. Aakkosjärjestyksen mukaan pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Antti Hietaniemi ja Sirpa
Itäniemi.

---

-----
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TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2020
Tark § 14

Valmistelija toimistosihteeri Taina Jänkä, puh. 040 684 2848 tai taina.janka@perho.com.

Tarkastuslautakunta antaa vuosittain valtuustolle arvointikertomuksen edellisen
vuoden hallinnosta ja taloudenpidosta, jossa se arvoi, ovatko valtuuston asettamat
toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko
toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.
Tarkastuslautakunta on kokouksessaan 13.04.2021 § 9 päättänyt aloittaa
arviointikertomuksen valmistelun ja 04.05.2021 § 10 valmistellut sekä päättänyt jatkaa
arviointikertomuksen tekemistä seuraavassa kokouksessaan.
Lisätietoja asiasta/päätöksestä antaa puheenjohtaja Matti Kellokoski, puh. 0400 600 812 tai
matti.kellokoski@perho.com.

Vuoden 2020 arviointikertomus esityslistan oheismateriaalina jaetuissa asiakirjoissa.
Ehdotus:

Tarkastuslautakunta
1. hyväksyy ja allekirjoittaa arviointikertomuksen vuodelta 2020 ja
2. antaa sen kunnanvaltuuston käsiteltäväksi toimenpiteitä varten
3. ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se pyytää Kuntalain 121 §:n mukaisesti
kunnanhallitukselta selvityksen arviointikertomuksessa olleista havainnoista lokakuun
2021 loppuun mennessä.

Päätös:

Tarkastuslautakunta teki tarvittavat muutokset vuoden 2020 arviointikertomukseen ja
1. hyväksyi ja allekirjoitti arviointikertomuksen vuodelta 2020 ja
2. antaa sen kunnanvaltuuston käsiteltäväksi toimenpiteitä varten
3. ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se pyytää Kuntalain 121 §:n mukaisesti
kunnanhallitukselta selvityksen arviointikertomuksessa olleista havainnoista lokakuun
2021 loppuun mennessä.

---

-----

Kvalt § 36

Tarkastuslautakunnan
oheismateriaalina.

arviointikertomus

Lisätietoja asiasta antaa
lauri.laajala@perho.com.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

---

-----
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VUODEN 2020 TILINPÄÄTÖS JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN
3/02.02.02/2020
Khall § 69

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.

Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden
maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi.
Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös toukokuun loppuun mennessä.
Kunnanhallituksen on saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen jälkeen valtuuston
käsiteltäväksi. Valtuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä.
(Kuntalaki 113 §)
Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.
Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää
tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös tulee laatia samalta päivältä
kuin kunnan tilinpäätös. (Kuntalaki 114 §)
Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja
talouden
tavoitteiden
toteutumisesta
kunnassa
ja
kuntakonsernissa.
Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja
kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi kunnan ja
kuntakonsernin taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta.
Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen
käsittelystä. (Kuntalaki 115 §)
Kunnan kirjanpitovelvollisuuteen, kirjanpitoon ja tilinpäätökseen sovelletaan sen lisäksi,
mitä kuntalaissa säädetään, kirjanpitolakia. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto antaa
ohjeita ja lausuntoja kirjanpitolain ja kuntalain 113 - 116 §:n soveltamisesta.
Tilinpäätöslaskelmat laaditaan kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeiden mukaisiin kaavoihin. Liitetietojen antamisessa noudatetaan kuntajaoston antamaa yleisohjetta.
Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä
olevat tiedot sekä
talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.
Tilinpäätöksessä on täydellinen konsernitilinpäätös ja laskennallisesti eriytetyn
vesihuollon (vesilaitos ja viemärilaitos) tilinpäätöslaskelmat ja toimintakertomus.
Tilinpäätös osoittaa, että kunnan tilikauden tulos on positiivinen vuonna 2020. Kunnan
talousarviossa vuosikatteeksi arvioitiin 0,974 milj. €, 360 €/asukas. Kunnan vuosikate
on tilinpäätöksessä 2,758 €, 1.019 €/asukas. Konsernitilinpäätöksessä vuosikate on
1.238 €/asukas.
Tuloslaskelman toimintakate on -18.497.679,26 €, mikä on 680.413,43 euroa
edellisvuotta parempi.
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Kunnan käyttötaloustulot vähenivät 297.883,92 € ja käyttötalousmenot vähenivät
978.297,35 € edellisvuoteen verrattuna.
Kunnalla on taseessa aikaisempien tilikausien ylijäämää + 3.155.549,58 euroa. Vuoden 2020 tilikauden ylijäämä on 841.750,30 euroa.
Kunnalla on rahastoissa 2.759.171,69 €.

Vuoden 2020 tilinpäätöksen:
- Vuosikate on 2.758.451,18 €, 1.019 € asukasta kohden.
- Suunnitelman mukaiset poistot 1.496.371,03 €, lisäpoisto Kivikoulusta 429.651,29 €
ja arvonalentumiset 75.931,64 €; poistot ja arvonalentumiset yhteensä 1.972.953,96
€.
- Tilikauden tulos on 785.497,22 euroa positiivinen.
- Poistoeroa kirjattiin 6.253,08 €.
- Rahastojen vähennys 50.000 € asuntorahastosta.
- Tilikauden ylijäämä on 841.750,30 €.
- Tilikaudelle 2020 kirjattiin verotuloja 7.887.309,18 €, joka on 361.645,13 € edellisvuotta enemmän
- Käyttötalouden valtionosuuksia kirjattiin 13.120.297 €, joka on 744.049 € edellisvuotta
enemmän.
- Kunnan lainakanta on 31.12.2020 6.920 €/asukas ja Konsernin lainakanta on 7.876
€/asukas.
- Investointeihin varatuista 3,088 milj. eurosta toteutui 2,618 milj. euroa. Suurin
investointihanke oli Varhaiskasvatuksen tilojen rakentaminen.
Tilinpäätösasiakirja oheismateriaalina jaetuissa asiakirjoissa.
Lisätietoja asiasta/päätöksestä antaa kunnanjohtaja Lauri Laajala, puh. 0400 517 380 tai
lauri.laajala@perho.com.

Ehdotus:

Kunnanhallitus päättää esittää tilikauden + 785.497,22 euron tuloksen käsittelystä
seuraavaa:
1. tuloutetaan tehtyjä poistoeroja suunnitelman mukaan 6.253,08 €
2. tuloutetaan rahaston vähennys 50.000 € asuntorahastosta
3. tilinpäätösvuoden 2020 ylijäämä 841.750,30 € siirretään aikaisempien vuosien
yli-/alijäämätilille,
4. allekirjoittaa vuoden 2020 tilinpäätöksen ja jättää tilinpäätöksen tilintarkastajan
tarkastettavaksi,
5. antaa
valtuudet
mahdollisten
teknisten
korjausten
tekemiseen
toimintakertomusosaan ja
6. saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen
valtuuston käsiteltäväksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
----Merkittiin, että taloussihteeri Arja Lindbom oli paikalla tämän asian käsittelyn ajan ja
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poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa klo 17.14.
Merkittiin, että jäsen Tanja Jaatinen saapui kokoukseen tämän asian esittelyn aikana
klo 16.31.
---

-----

Liitteet

Tilinpäätös 2020

Tark § 8

Valmistelija toimistosihteeri Taina Jänkä, puh. 040 684 2848 tai taina.janka@perho.com.

Tarkastuslautakunta on kutsunut kunnanjohtaja Lauri Laajalan ja taloussihteeri Arja
Lindbomin esittelemään Perhon kunnan v. 2020 tlinpäätöksen.
Lisätietoja asiasta/päätöksestä antaa puheenjohtaja Matti Kellokoski, puh. 0400 600 812 tai
matti.kellokoski@perho.com.

Ehdotus:

Tarkastuslautakunta kuulee ja merkitsee tiedoksi kunnanjohtajan ja taloussihteerin
tilinpäätöksen 2020 esittelyn.

Päätös:

Tarkastuslautakunta kuuli ja merkitsi tiedoksi kunnanjohtajan ja taloussihteerin
tilinpäätöksen v. 2020 esittelyn.
Tarkastuslautakunta totesi myös, että toimintakertomuksessa on nostettu esille asia
koskien v. 2021 valtionosuuspäätöstä.
Koska asia on oikaisuvaatimuksen johdosta kesken, asiaan palataan viimeistään
tilintarkastuskertomuksen yhteydessä.

---

----Merkittiin, että kunnanjohtaja Lauri Laajala ja taloussihteeri Arja Lindbom olivat paikalla
tämän asian esittelyn ajan ja poistuivat kokouksesta ennen päätöksentekoa.
-----

Tark § 13

Valmistelija toimistosihteeri Taina Jänkä, puh. 040 684 2848 tai taina.janka@perho.com.
Lisätietoja asiasta/päätöksestä antaa puheenjohtaja Matti Kellokoski, puh. 0400 600 812 tai
matti.kellokoski@perho.com.

Ehdotus:

Päätösehdotus annetaan kokouksessa.

Päätös:

Tarkastuslautakunta totesi, että kunnan jättämä oikaisuvaatimus valtionosuuksista on
hyväksytty ja että opetus- ja kulttuuriministeriö on korjannut päätöksellään em.
valtionosuutta Perhon kunnalle 294.248 eurolla.
JHTT-tilintarkastaja
Asko
Vanhatupa
on
30.5.2021
jättämässään
tilintarkastuskertomuksessa esittänyt tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden
myöntämistä tilivelvollisille tarkastamaltaan tilikaudelta 1.1-31.12.2020.
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Tarkastuslautakunta
1. saattaa tilintarkastuskertomuksen kunnanvaltuustolle tiedoksi
2. esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2020 tilinpäätös hyväksytään
3. kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueen
johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.-31.12.2020
---

-----

Kvalt § 37

Vuoden 2020 tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus esityslistan oheismateriaalina.
Lisätietoja asiasta antaa
lauri.laajala@perho.com.

Päätös:

kunnanjohtaja

Lauri

Laajala,

puh.

0400

517

380

Päätösehdotus hyväksyttiin.
----Merkittiin, että taloussihteeri Arja Lindbom oli paikalla tämän asian käsittelyn aikana.

---

-----
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SIVISTYSJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÖ
Khall § 108

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

Perhon kunnan hallintosääntöä päivitettiin kunnanvaltuustossa 19.4.2021.
Hallintosäännön päivityksen mukaisesti kunnanvaltuusto perusti samassa
kokouksessa § 18 Perhon kunnan organisaatioon sivistysjohtajan viran.
Hallintosäännön § 41 mukaan kunnanvaltuusto valitsee kunnanjohtajan, talous- ja
hallintojohtajan, sivistysjohtajan ja teknisen johtajan.
Hallintosäännön § 40 mukaan valitseva viranomainen päättää kelpoisuusehdoista, ellei
lainsäädännöllä ole erikseen määritelty viran tai toimen edellyttämää kelpoisuutta.
Hallintosäännön § 39 mukaan viran, johon kunnanvaltuusto valitsee viranhaltijan,
julistaa kuitenkin haettavaksi kunnanhallitus.
Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 19.4.2021 § 18, että sivistysjohtajan viran
kelpoisuusehtona on virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, toimialan hallinnon
ja eri lakien osaaminen sekä kokemusta kunnallishallinnon tehtävistä.
Hakuilmoitusluonnos sekä arviointipisteytysesitys jaetussa materiaalissa.
Lisätietoja asiasta/päätöksestä antaa kunnanjohtaja Lauri Laajala, puh. 0400 517 380 tai
lauri.laajala@perho.com.

Ehdotus:

Kunnanhallitus päättää
1. julistaa sivistysjohtajan toistaiseksi voimassa olevan viran avoimeen hakuun ja
täytettäväksi 1.8.2021 alkaen
2. että viranhakuilmoitus
Te-palvelujen www-sivuilla

julkaistaan

Kuntarekryssä,

kunnan

www-sivuilla

ja

3. että viran kelpoisuusehtona on kunnanvaltuuston 19.4.2021 § 18 vahvistama
kelpoisuusehto
4. että hakuaika virkaan päättyy 24.5.2021 klo 12:00
5. hyväksyä viran hakuilmoituksen ja arviointipisteytyksen
6. että hakijoiden arviointipisteytykseen osallistuu kunnanvaltuuston ja -hallituksen
puheenjohtajistot, sivistys-ja vapaa-ajanlautakunnan puheenjohtaja ja kunnanjohtaja
7.
että
arviointipisteytysryhmä
valitsee
soveltuvuustestaukseen kutsuttavat hakijat
Päätös:

haastatteluihin

Päätösehdotus hyväksyttiin seuraavalla lisäyksellä:
8. että kunnanhallituksen kokouspiiri osallistuu haastatteluihin.
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---

-----

Khall § 151

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

Hakuilmoitus julkaistiin lisäksi Opettaja-lehden toukokuun numerossa.
Määräaikaan mennessä virkaan jätettiin 8 hakemusta; Mattila Hanna (Kautokeino,
Norja), Martikainen Markus (Turku), Riihimäki Anni (Tervakoski), Valli Raine (Kokkola),
Humalainen Pirjo (Seinäjoki), Fridman Jari (Tampere), Porkkala Hannele (Jämsä) ja
Heikkilä Jonna (Nakkila).
Arviointipisteytysryhmä pisteytti hakijat 26.5.2021 ja päätti kutsua haastatteluun Anni
Riihimäen, Pirjo Humalaisen ja Jonna Heikkilän.
Haastattelut pidettiin 31.5.2021 ja haastatteluryhmä päätti kutsua soveltuvuustestiin
Anni Riihimäen ja Jonna Heikkilän.
Soveltuvuustestin tulokset saadaan maanantaina 7.6.2021 hallituksen kokoukseen
mennessä.
Lisätietoja asiasta/päätöksestä antaa kunnanjohtaja Lauri Laajala, puh. 0400 517 380 tai
lauri.laajala@perho.com.

Ehdotus:

Päätösehdotus annetaan kokouksessa.

Päätös:

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti esittää kunnanvaltuustolle, että sivistysjohtajan
toistaiseksi voimassa olevaan virkaan valitaan Jonna Heikkilä ja varalle Anni Riihimäki.
----Merkittiin, että sivistys- ja vapaa-ajanlautakunnan pj. Jarkko Sivula oli paikalla asian
esittelyn ja keskustelun aikana ja poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa klo
17:06.

---

-----

Kvalt § 38

Lisätietoja asiasta antaa
lauri.laajala@perho.com.

kunnanjohtaja

Lauri

Laajala,

puh.

0400

517

380

tai

Kunnanvaltuusto haastattelee hakijoista Jonna Heikkilän ja Anni Riihimäen ennen
kunnanvaltuuston kokousta maanantaina 14.6.2021 klo 15:15 - 16:20.
Päätös:

Kunnanvaltuusto valitsi yksimielisesti sivistysjohtajan toistaiseksi voimassa olevaan
virkaan Jonna Heikkilän ja varalle Anni Riihimäen.
----Merkittiin, että kv:n I vpj. Matti Louhula poistui kokouksesta työesteen vuoksi tämän
pykälän käsittelyn jälkeen klo 19:45 ja paikalle saapui varavaltuutettu Tapani
Humalajoki.
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TALOUDELLINEN JA TOIMINNALLINEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2021
23/02.02.02/2020
Khall § 140

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.
Lisäksi taloustoimistossa on laadittu kuukausittain talousraportti, joka julkaistaan
kunnan nettisivuilla kohdassa esityslistat/ pöytäkirjat.
Ns. tasaisella kulutuksella (käyttö verrattuna talousarvioon) käyttö-% huhtikuun
lopussa on korkeintaan 33,3 %. Toimintakatteen käyttö-% on 33,9 %, verotulojen 36,2
ja valtionosuuksien kertymä 32,63 %.
Vuosikate on 0,612 milj. €, mikä on edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna 0,554
milj. € parempi. Vuosikate kattaa poistot (- 0,447 milj. €), joten tulos on huhtikuun lopulla + 0,135 milj. €. Investointimenot ajalla 1.1.-30.4.2021 ovat - 0,691 milj. €, joka on
30,7 % budjetoiduista investointimenoista.
Huhtikuun lopussa kunnan lainakanta on 19,877 milj. €, 7.370 €/asukas.
Sijoitusten markkina-arvo on huhtikuun lopussa 6,420 milj.€.
Osavuosikatsaus
asiakirjoissa.

1.1.-30.4.2021

on

esityslistan

oheismateriaalina

ja

jaetuissa

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

Ehdotus:

Kunnanhallitus merkitsee taloudellisen ja toiminnallisen osavuosikatsauksen
1.1-30.4.2021 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.
----Merkittiin, että kh:n I vpj. Esa Kalliokoski saapui kokoukseen tämän asian esittelyn
aikana klo 16:06.

---

-----
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Lautakunnat ovat käsitelleet osavuosikatsauksen kokouksissaan seuraavasti:
tarkastuslautakunta 1.6.2020, § 11,
tekninen lautakunta 2.6.2021, § 49,
ympäristölautakunta 26.5.2021, § 24 ja sivistys- ja vapaa-ajan lautakunta käsittelee
kokouksessaan 15.6.2021.
Osavuosikatsaus 1.1. - 30.4.2021 on esityslistan oheismateriaalina.
Lisätietoja asiasta antaa
lauri.laajala@perho.com.

Päätös:

kunnanjohtaja

Lauri

Laajala,

puh.

0400

517

380

Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2021 merkittiin tiedoksi.
----Merkittiin, että taloussihteeri Arja Lindbom oli paikalla tämän asian käsittelyn aikana.

---

-----

Pöytäkirjan tarkastus

tai

PERHON KUNTA

PÖYTÄKIRJA

Kunnanvaltuusto

14.06.2021

Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

§ 153
§ 40

5/2021

92

07.06.2021
14.06.2021

YHTIÖITTÄMINEN/VUOKRA-ASUNNOT/KIINTEISTÖ OY PERHON KARTANO
Khall § 153

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

Kilpailulainsäädännön ja kuntalain muutokset ovat rajoittaneet kunnallisten toimijoiden
kilpailua vapailla markkinoilla. Kunnan hoitaessa tehtävää kilpailutilanteessa
markkinoilla sen tulee pääsääntöisesti antaa tehtävä osakeyhtiön, osuuskunnan,
yhdistyksen tai säätiön hoidettavaksi, yhtiöittämisvelvollisuus (KuntaL 126§, 127§).
Yhtiöittämisen tavoitteena on toisaalta varmistaa, että kunta noudattaa
markkinaehtoisen toiminnan osalta voimassaolevia kuntalain säännöksiä, ja toisaalta
muodostaa toimijoita, jotka voisi joustavasti toimia toimitilojen tarjoajana nyt ja
tulevaisuudessa.
Kunnanhallitus valtuutti kunnanjohtajan tilaamaan yhtiöittämisselvityksen BDO Audiator
Oy:ltä 9.9.2019, § 168 ja sen jatkoksi yhtiöittämisjärjestelyn toteutuksen 12.10.2020, §
190.
Asiakirjaluonnokset ovat valmistuneet kevään aikana ja yhtiöittämisasiakirjat ja
-prosessi esiteltiin kunnanvaltuustolle iltakoulussa 17.5.2021.
Tarkoituksenmukaisin tapa on toteuttaa vuokra-asuntojen yhtiöittäminen Kiinteistö Oy
Perhon Kartanoon tehtävänä apporttisijoituksena.
Apporttisijoitus toteutetaan siten, että Kiinteistö Oy Perhon Kartano järjestää
osakeannin kunnalle, ja kunta merkitsee osakeannissa kaikki osakkeet ja maksaa
osakkeet apporttiomaisuudella (vuokratalot).
Auktorisoitu kiinteistöarvioija on määrittänyt kohteiden arvon, pois lukien
vuokra-asuntojen osalta Kärkelän rivitalo, jonka osalta arvo perustuu kirjanpitoarvoihin.
Jaakonkujan kohteisiin osittain sekä Kinniäntien kohteisiin kohdistuu ARA-rajoituksia.
Jaakonkujan ARA-kohteisiin kohdistuu Valtiokonttorin myöntämää lainaa, joka
siirretään Kiinteistö Oy Perhon Kartanolle. ARA on määrittänyt kohteille korkeimman
mahdollisen luovutuskorvauksen, mikä on huomioitu järjestelyä toteutettaessa.
Näiden lukujen perusteella laskettu vuokra-asuntojen yhteenlaskettu arvo on n. 2 744
705,00 euroa.
Apporttiomaisuuden omistus- ja hallintaoikeus siirtyvät 31.12.2021 klo 23:59.
Kiinteistö Oy Perhon Kartanon hallitus päätti kokouksessaan 28.5.2021 valtuuttaa
hallituksen puheenjohtajan Pekka Riihimäen sekä hallituksen jäsenen Kirsi Anttilan
allekirjoittamaan esityksen osakeannin järjestämisestä liitteen mukaisesti.
Kiinteistö Oy Perhon Kartanon hallituksen esitys osakkeenomistajille,
apporttiselvitysluonnos, apporttiomaisuuden luovutuskirjaluonnos, osakeantiluonnos ja
luettelo apporttiomaisuutena luovutettavista kohteista lisätään jaettuihin asiakirjoihin
viimeistään maanantaina 7.6.2021.
Lisätietoja asiasta/päätöksestä antaa kunnanjohtaja Lauri Laajala, puh. 0400 517 380 tai
lauri.laajala@perho.com.

Ehdotus:

Kunnanhallitus päättää
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1. esittää kunnanvaltuustolle, että Perhon kunta merkitsee osakkeet Kiinteistö Oy
Perhon Kartanon osakeannista ja sijoittaa vuokratalot Kiinteistö Oy Perhon Kartanoon
osakeannin yhteydessä apporttisijoituksena
2. että mikäli kunnanvaltuusto hyväksyy apporttisijoitukset, valtuuttaa kunnanjohtajan
edustamaan kuntaa osakeanneista päättävissä yhtiökokouksissa ja allekirjoittamaan
luovutuskirjat.
Kunnanjohtajan muutettu päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää
1. esittää kunnanvaltuustolle, että Perhon kunta merkitsee osakkeet Kiinteistö Oy
Perhon Kartanon osakeannista ja sijoittaa vuokratalot Kiinteistö Oy Perhon Kartanoon
osakeannin yhteydessä apporttisijoituksena ja
2. mikäli kunnanvaltuusto hyväksyy apporttisijoitukset, kutsuu koolle ylimääräisen
yhtiökokouksen päättämään osakeannista.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

---

-----

Khall § 153

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

Kilpailulainsäädännön ja kuntalain muutokset ovat rajoittaneet kunnallisten toimijoiden
kilpailua vapailla markkinoilla. Kunnan hoitaessa tehtävää kilpailutilanteessa
markkinoilla sen tulee pääsääntöisesti antaa tehtävä osakeyhtiön, osuuskunnan,
yhdistyksen tai säätiön hoidettavaksi, yhtiöittämisvelvollisuus (KuntaL 126§, 127§).
Yhtiöittämisen tavoitteena on toisaalta varmistaa, että kunta noudattaa
markkinaehtoisen toiminnan osalta voimassaolevia kuntalain säännöksiä, ja toisaalta
muodostaa toimijoita, jotka voisi joustavasti toimia toimitilojen tarjoajana nyt ja
tulevaisuudessa.
Kunnanhallitus valtuutti kunnanjohtajan tilaamaan yhtiöittämisselvityksen BDO Audiator
Oy:ltä 9.9.2019, § 168 ja sen jatkoksi yhtiöittämisjärjestelyn toteutuksen 12.10.2020, §
190.
Asiakirjaluonnokset ovat valmistuneet kevään aikana ja yhtiöittämisasiakirjat ja
-prosessi esiteltiin kunnanvaltuustolle iltakoulussa 17.5.2021.
Tarkoituksenmukaisin tapa on toteuttaa vuokra-asuntojen yhtiöittäminen Kiinteistö Oy
Perhon Kartanoon tehtävänä apporttisijoituksena.
Apporttisijoitus toteutetaan siten, että Kiinteistö Oy Perhon Kartano järjestää
osakeannin kunnalle, ja kunta merkitsee osakeannissa kaikki osakkeet ja maksaa
osakkeet apporttiomaisuudella (vuokratalot).
Auktorisoitu kiinteistöarvioija on määrittänyt kohteiden arvon, pois lukien
vuokra-asuntojen osalta Kärkelän rivitalo, jonka osalta arvo perustuu kirjanpitoarvoihin.
Jaakonkujan kohteisiin osittain sekä Kinniäntien kohteisiin kohdistuu ARA-rajoituksia.
Jaakonkujan ARA-kohteisiin kohdistuu Valtiokonttorin myöntämää lainaa, joka
siirretään Kiinteistö Oy Perhon Kartanolle. ARA on määrittänyt kohteille korkeimman
Pöytäkirjan tarkastus

PERHON KUNTA

PÖYTÄKIRJA

Kunnanvaltuusto

14.06.2021

Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

§ 153
§ 40

5/2021

94

07.06.2021
14.06.2021

mahdollisen luovutuskorvauksen, mikä on huomioitu järjestelyä toteutettaessa.
Näiden lukujen perusteella laskettu vuokra-asuntojen yhteenlaskettu arvo on n. 2 744
705,00 euroa.
Apporttiomaisuuden omistus- ja hallintaoikeus siirtyvät 31.12.2021 klo 23:59.
Kiinteistö Oy Perhon Kartanon hallitus päätti kokouksessaan 28.5.2021 valtuuttaa
hallituksen puheenjohtajan Pekka Riihimäen sekä hallituksen jäsenen Kirsi Anttilan
allekirjoittamaan esityksen osakeannin järjestämisestä liitteen mukaisesti.
Kiinteistö Oy Perhon Kartanon hallituksen esitys osakkeenomistajille,
apporttiselvitysluonnos, apporttiomaisuuden luovutuskirjaluonnos, osakeantiluonnos ja
luettelo apporttiomaisuutena luovutettavista kohteista lisätään jaettuihin asiakirjoihin
viimeistään maanantaina 7.6.2021.
Lisätietoja asiasta/päätöksestä antaa kunnanjohtaja Lauri Laajala, puh. 0400 517 380 tai
lauri.laajala@perho.com.

Ehdotus:

Kunnanhallitus päättää
1. esittää kunnanvaltuustolle, että Perhon kunta merkitsee osakkeet Kiinteistö Oy
Perhon Kartanon osakeannista ja sijoittaa vuokratalot Kiinteistö Oy Perhon Kartanoon
osakeannin yhteydessä apporttisijoituksena
2. että mikäli kunnanvaltuusto hyväksyy apporttisijoitukset, valtuuttaa kunnanjohtajan
edustamaan kuntaa osakeanneista päättävissä yhtiökokouksissa ja allekirjoittamaan
luovutuskirjat.

Kunnanjohtajan muutettu päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää
1. esittää kunnanvaltuustolle, että Perhon kunta merkitsee osakkeet Kiinteistö Oy
Perhon Kartanon osakeannista ja sijoittaa vuokratalot Kiinteistö Oy Perhon Kartanoon
osakeannin yhteydessä apporttisijoituksena ja
2. mikäli kunnanvaltuusto hyväksyy apporttisijoitukset, kutsuu koolle ylimääräisen
yhtiökokouksen päättämään osakeannista.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

---

-----

Kvalt § 40

Lisätietoja asiasta antaa
lauri.laajala@perho.com.

kunnanjohtaja

Lauri

Laajala,

puh.

0400

517

380

tai

Kiinteistö
Oy
Perhon
Kartanon
hallituksen
esitys
osakkeenomistajille,
apporttiselvitysluonnos, apporttiomaisuuden luovutuskirjaluonnos, osakeantiluonnos ja
luettelo apporttiomaisuutena luovutettavista kohteista jaetussa materiaalissa.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
-----
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Merkittiin, että taloussihteeri Arja Lindbom oli paikalla tämän asian käsittelyn aikana.
----Merkittiin, että valtuutettu Pekka Riihimäki ilmoitti esteellisyytensä ja poistui paikalta
tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. (Hallintolaki 28 §, 1. ja 5. mom)
---

-----
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YHTIÖITTÄMINEN/TEOLLISUUSTILAT/PERHON KEHITYSYHTIÖ OY
Khall § 154

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

Kilpailulainsäädännön ja kuntalain muutokset ovat rajoittaneet kunnallisten toimijoiden
kilpailua vapailla markkinoilla. Kunnan hoitaessa tehtävää kilpailutilanteessa
markkinoilla sen tulee pääsääntöisesti antaa tehtävä osakeyhtiön, osuuskunnan,
yhdistyksen tai säätiön hoidettavaksi, yhtiöittämisvelvollisuus (KuntaL 126 §, 127§).
Yhtiöittämisen tavoitteena on toisaalta varmistaa, että kunta noudattaa
markkinaehtoisen toiminnan osalta voimassaolevia kuntalain säännöksiä, ja toisaalta
muodostaa toimijoita, jotka voisi joustavasti toimia toimitilojen tarjoajana nyt ja
tulevaisuudessa.
Kunnanhallitus valtuutti kunnanjohtajan tilaamaan yhtiöittämisselvityksen BDO Audiator
Oy:ltä 9.9.2019, § 168 ja sen jatkoksi yhtiöittämisjärjestelyn toteutuksen 12.10.2020, §
190.
Asiakirjaluonnokset ovat valmistuneet kevään aikana ja yhtiöittämisasiakirjat ja
-prosessi esiteltiin kunnanvaltuustolle iltakoulussa 17.5.2021.
Teollisuustilojen yhtiöittäminen on tarkoituksenmukaisinta toteuttaa Perhon
Kehitysyhtiö Oy:öön tehtävänä apporttisijoituksena. Apporttisijoitus toteutetaan siten,
että Perhon Kehitysyhtiö Oy järjestää osakeannin kunnalle ja kunta merkitsee
osakeannissa kaikki osakkeet ja maksaa osakkeet apporttiomaisuudella
(teollisuustilat).
Auktorisoitu kiinteistöarvioija on määrittänyt kohteiden arvon, pois lukien
teollisuustilojen osalta Vastaanottohalli, jonka osalta arvo perustuu kirjanpitoarvoon.
Teollisuustilojen yhteenlaskettu arvo on n. 755 605,00 euroa.
Apporttiomaisuuden omistus- ja hallintaoikeus siirtyvät 31.12.2021 klo 23:59.
Perhon kehitysyhtiö Oy:n hallitus päätti kokouksessaan 2.6.2021 valtuuttaa hallituksen
varapuheenjohtajan Samuli Humalajoen ja hallituksen jäsenen Esa Kytölän
allekirjoittamaan esityksen osakeannin järjestämisestä liitteen mukaisesti.
Perhon
Kehitysyhtiö
Oy:n
hallituksen
esitys
osakkeenomistajille,
apporttiselvitysluonnos, apporttiomaisuuden luovutuskirjaluonnos, osakeantiluonnos ja
luettelo apporttiomaisuutena luovutettavista kohteista lisätään jaettuihin asiakirjoihin
viimeistään maanantaina 7.6.2021.
Lisätietoja asiasta/päätöksestä antaa kunnanjohtaja Lauri Laajala, puh. 0400 517 380 tai
lauri.laajala@perho.com.

Ehdotus:

Kunnanhallitus päättää
1. esittää kunnanvaltuustolle, että Perhon kunta merkitsee osakkeet Perhon
Kehitysyhtiö Oy:n osakeannista ja sijoittaa teollisuustilat Perhon Kehitysyhtiö Oy:n
osakeannin yhteydessä apporttisijoituksena
2.
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kunnanjohtajan edustamaan kuntaa osakeanneista päättävissä yhtiökokouksissa ja
allekirjoittamaan luovutuskirjat.
Kunnanjohtajan muutettu päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää
1. esittää kunnanvaltuustolle, että Perhon kunta merkitsee osakkeet Perhon
Kehitysyhtiö Oy:n osakeannista ja sijoittaa teollisuustilat Perhon Kehitysyhtiö Oy:n
osakeannin yhteydessä apporttisijoituksena ja
2. mikäli kunnanvaltuusto hyväksyy apporttisijoitukset, kutsuu koolle ylimääräisen
yhtiökokouksen päättämään osakeannista.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

---

-----

Kvalt § 41

Lisätietoja asiasta antaa
lauri.laajala@perho.com.

kunnanjohtaja

Lauri

Laajala,

puh.

0400

517

380

tai

Perhon
Kehitysyhtiö
Oy:n
hallituksen
esitys
osakkeenomistajille,
apporttiselvitysluonnos, apporttiomaisuuden luovutuskirjaluonnos, osakeantiluonnos ja
luettelo apporttiomaisuutena luovutettavista kohteista jaetussa materiaalissa.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
----Merkittiin, että taloussihteeri Arja Lindbom oli paikalla tämän asian käsittelyn aikana.
----Merkittiin, että valtuutetut Sirpa Itäniemi ja Esa Kalliokoski ilmoittivat esteellisyytensä ja
poistuivat paikalta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. (Hallintolaki 28 §, 1.
ja 5. mom)

---

-----
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OKSAKOSKEN JA MÖTTÖSEN OSAYLEISKAAVOJEN EHDOTUSVAIHEEN VASTINEET JA
HYVÄKSYNTÄ
14/10.02.02/2019, 2/10.02.02/2019
Tekla § 69

Valmistelija tekninen johtaja Alpo Anisimaa, puh. 0400 510 706 tai alpo.anisimaa@perho.com.

Oksakosken ja Möttösen osayleiskaavojen laadintaan on varattu talousarvion
suunnitelmavuosille 2020 ja 2021 yhteensä 60.000 euron määrärahat. Tarjouspyynnöt
osayleiskaavojen laatimisesta on julkaistu hankintailmoitus.fi -palvelussa 29.10.2019 ja
tarjoukset on pyydetty jättämään 3.12.2019 klo 12:00 mennessä. Määräaikaan
mennessä tarjouksen jättivät FCG ARKKITEHDIT - FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
jonka vertailupisteet on 46,4 pistettä ja tarjoushinta 103.900,00 € (alv 0 %), Sweco
Ympäristö Oy jonka vertailupisteet on 51,3 pistettä ja tarjoushinta 68.600,00 € (alv 0
%) ja Plandea Oy jonka vertailupisteet on 54,0 pistettä ja tarjoushinta 49.800,00 € (alv
0 %).
Vertailupisteiden perusteella Plandea Oy antoi
tarjouksen.

hintalaatusuhteeltaan edullisimman

Tarjousten avauspöytäkirja ja pisteiden vertailutaulukko oheismateriaaleissa.
Lisätietoja asiasta/päätöksestä antaa tekninen johtaja Alpo Anisimaa, puh. 0400 510 706 tai
alpo.anisimaa@perho.com.

Ehdotus:

Lautakunta päättää hyväksyä Plandea Oy:n tarjouksen ja tilata Oksakosken ja
Möttösen osayleiskaavojen laatimisen Plandea Oy:ltä tarjoushintaan 49.800,00 € (alv 0
%).

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että pöytäkirja tämän asian osalta luettiin, tarkistettiin ja hyväksyttiin heti.

---

-----

Tekla § 6

Valmistelija tekninen johtaja Alpo Anisimaa, puh. 0400 510 706 tai alpo.anisimaa@perho.com.

Oksakosken ja Möttösen osayleiskaavojen laatijan Plandea Oy:n kanssa on pidetty
aloituskokous. Kaavoituksen käynnistämisestä, vireilletulosta ja osallistumis- ja
arviointisuunnitelman (OAS:n) nähtäville asettamisesta tarvitaan lautakunnan päätös.
Kuulutusluonnos ja OAS oheismateriaaleissa.
Lisätietoja asiasta/päätöksestä antaa tekninen johtaja Alpo Anisimaa, puh. 0400 510 706 tai
alpo.anisimaa@perho.com.

Ehdotus:

Lautakunta päättää:
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käynnistää Oksakosken ja Möttösen osayleiskaavojen kaavoituksen
asettaa kuulutuksen kaavoituksen vireilletulosta
asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS:n) nähtäville siihen asti
kunnes kaavaehdotus asetetaan nähtäville

Päätösehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että kh:n pj Hietaniemi Antti ja teknisen lautakunnan jäsen Riihimäki Marika
saapuivat kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo 18:36.

---

-----

Tekla § 66

Valmistelija tekninen johtaja Alpo Anisimaa, puh. 0400 510 706 tai alpo.anisimaa@perho.com.

Oksakosken ja Möttösen kyliä koskevan osayleiskaavan laadinta on edennyt
kaavaluonnosvaiheeseen. Plandea Oy on laatinut kaavaluonnosasiakirjat, jotka on
tarkoitus asettaa nähtäville 10.12.2020-31.1.2021 väliseksi ajaksi ja pyytää tarpeelliset
lausunnot.
Kaavakartat ja niihin liittyvä kaavaselostus liitteineen esitellään kokouksessa (Plandea
Oy/Vesisenaho ja Kujala).
Lisätietoja asiasta/päätöksestä antaa tekninen johtaja Alpo Anisimaa, puh. 0400 510 706 tai
alpo.anisimaa@perho.com.

Ehdotus:

Lautakunta päättää asettaa laaditut kaava-asiakirjat nähtäville valmisteluvaiheen
kuulemista varten ja pyytää tarvittavat lausunnot.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että tämän tämän pykälän aluksi kaavoituskonsultti Minna Vesisenaho
esitteli kaavaluonnoksen ja läsnä olivat kaavoitusohjausryhmän jäsenet Jyri Harju ja
Olavi Lassila. Minna Vesisenaho, Jyri Harju ja Olavi Lassila poistuivat kokouksesta
ennen päätöksentekoa klo 18.41.

---

-----

Tekla § 27

Valmistelija tekninen johtaja Alpo Anisimaa, puh. 0400 510 706 tai alpo.anisimaa@perho.com.

Oksakosken ja Möttösen osayleiskaavan kaavaluonnosvaiheen asiakirjat ovat olleet
julkisesti nähtävillä 10.12.2020- 31.1.2021 välisen ajan valmisteluvaiheen kuulemista
varten. Kuulemisen aikana pyydettiin viranomaislausunnot ja osalliset saattoivat esittää
mielipiteensä kaavaluonnoksista.
Kuulemisen aikana kaavasta ei jätetty yhtään mielipidettä, lausunnot saatiin
seuraavilta:
- Perhon kunnanhallitus
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- Perhon ympäristölautakunta
- K.H.Renlundin museo
- Etelä-Pohjanmaan Ely-keskus
Plandea Oy on valmistellut vastineet saatuun palautteeseen ja laatinut osallistumis- ja
arviointisuunnitelman mukaisesti erilliset kaavaehdotukset Oksakosken ja Möttösen
kyläalueille.
Osayleiskaavat on laadittu siten, että niiden tultua lainvoimaiseksi kunta voi niiden
perusteella myöntää suorat rakennusluvat alueella, joten MRA 19 § mukaisesti
yleiskaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta lähetetään kirjallinen ilmoitus
yleiskaavoitettavaan alueeseen kuuluvan maan ulkopaikkakuntalaisille omistajille.
Ilmoituksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon, jos se on annettu postin
kuljetettavaksi viimeistään viikkoa ennen nähtäville asettamista.
Lisätietoja asiasta/päätöksestä antaa tekninen johtaja Alpo Anisimaa, puh. 0400 510 706 tai
alpo.anisimaa@perho.com.

Ehdotus:

Lautakunta päättää
1.
hyväksyä laaditut vastineet
2.
asettaa niiden pohjalta valmistellut kaavaehdotusmateriaalit julkisesti nähtäville
ehdotusvaiheen kuulemista varten MRL 65 § ja MRA 19 § mukaisesti ajalle
14.4.-16.5.2021
3.
pyytää tarvittavat lausunnot
4.
lähettää kirjallisen ilmoituksen yleiskaavoitettavaan alueeseen kuuluvan maan
ulkopaikkakuntalaisille omistajille.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että tämän pykälän aluksi kaavoituskonsultti Minna Vesisenaho esitteli
etäyhteydellä kaavoitusprosessia ennen pykälän käsittelyä ja läsnä olivat
kaavoitusohjausryhmän jäsenet Jyri Harju ja Olavi Lassila. Minna Vesisenaho, Jyri
Harju ja Olavi Lassila poistuivat ennen päätöksentekoa klo 18.26.

---

-----

Tekla § 55

Valmistelija tekninen johtaja Alpo Anisimaa, puh. 0400 510 706 tai alpo.anisimaa@perho.com.

Oksakosken ja Möttösen osayleiskaavaehdotukset ovat olleet nähtävillä
14.4.-16.5.2021 välisen ajan ja niistä pyydettiin lausunnot. Määräaikaan mennessä
lausunnon jätti neljä (4) (ELY-keskus, Keskipohjanmaan Liitto, K.H.Renlundin museo
ja ympäristölautakunta), lisäksi ehdotuksista jätettiin yksi (1) muistutus.
Saapuneet lausunnot, muistutus ja kaavoittajan laatimat vastineet ja niiden mukaisesti
teknisillä korjauksissa täydennetty kaavaehdotusaineistot ovat oheismateriaaleissa.
Lisätietoja asiasta/päätöksestä antaa tekninen johtaja Alpo Anisimaa, puh. 0400 510 706 tai
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alpo.anisimaa@perho.com.

Ehdotus:

Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle
1.
hyväksyttäväksi kaavoittajan laatimat vastineet annettuihin lausuntoihin ja
muistutukseen
2.
hyväksyttäväksi teknisin korjauksin kaavaehdotusaineiston

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että pöytäkirja tämän asian osalta luettiin, tarkistettiin ja hyväksyttiin heti.

---

-----

Khall § 156

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

Ehdotus:

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle
1. että kunnanvaltuusto hyväksyy kaavoittajan laatimat vastineet Oksakosken ja
Möttösen osayleiskaavoista jätettyihin lausuntoihin ja muistutukseen
2.
sekä
että
kunnanvaltuusto
osayleiskaavaehdotukset.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

---

-----

Kvalt § 42

Lisätietoja asiasta antaa
lauri.laajala@perho.com.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

kunnanjohtaja

hyväksyy

Lauri

Oksakosken

Laajala,

puh.

0400

ja

517

Möttösen

380

tai

----Merkittiin, että taloussihteeri Arja Lindbom poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn
aikana klo 20:38.
---

-----
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TALOUSARVIOMUUTOS/KIINTEISTÖ OY PERHON KARTANON KORJAUSAVUSTUS
Khall § 157

Valmistelija kunnanjohtaja Lauri Laajala, puh. 0400 517 380 tai lauri.laajala@perho.com ja
Kirsi Anttila, puh. 040 684 2850 tai kirsi.anttila@perho.com

Kiinteistö Oy Perhon Kartano hallinnoi 15 asuntoa neljässä rivitalossa Eeronkujalla
sekä paritaloa Oksakoskella.
Perhon kunnan vuoden 2015 tuloksesta muodostettiin 300.000 euron asuntorahasto,
jonka tarkoituksena on turvata kunnan vuokra-asunnoista vastaavien kunnan
omistamien konserniyhteisöjen taloudellinen toimintakyky ja pitää niiden omistama
asuntokanta
vetovoimaisena
myöntämällä
avustuksia
asuinhuoneistojen
perusparantamiseen ja uusinvestointeihin. Asuntorahastossa on varoja vuoden 2020
lopussa 88.178,18 euroa.
Avustukset rahastosta myöntää kunnanhallitus kunnanvaltuuston päättämien
määrärahojen puitteissa. Maksettua avustusta vastaava summa siirretään rahastosta
tilinpäätöksen yhteydessä.
Vuosina 2017 - 2020 kunta on avustanut Kiinteistö Oy Perhon Kartanoa 187.500
eurolla, jolla on uudistettu mm. Eeronkujan 2 ja 4 sadevesijärjestelmä ja Eeronkuja 4
rivitalojen vesikatot, sekä suoritettu Eeronkuja 2 A-talon kolmen asunnon
huoneistoremontit, sisältäen käyttövesiputkiston uusinnan. Viimeisimpänä on uusittu
Eeronkuja 2 rivitalojen vesikatot ja tehty Eeronkuja 4 B 7 huoneistoremontti.
Vuoden 2021 aikana on tarkoitus tehdä Eeronkuja 2 B 6 huoneistoremontti, sisältäen
käyttövesiputkien uusinnan.
Kiinteistö Oy Perhon Kartanon hallituksen pöytäkirja 19.3.2021
korjaussuunnitelma jaetuissa asiakirjoissa, sisältäen avustusanomuksen.

sekä

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

Ehdotus:

Kunnanhallitus päättää:
1. esittää kunnanvaltuustolle 50.000 euron lisämäärärahan myöntämistä vuoden 2021
talousarvioon (kohta 1147 4743 Kunnanhallitus, avustukset konserniyhteisöille) ja
2. mikäli kunnanvaltuusto hyväksyy talousarviomuutoksen, myöntää avustuksen
Kiinteistö Oy Perhon Kartanolle edellä esitettyjen remonttien toteutukseen.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
----Merkittiin, että jäsen Pekka Riihimäki ilmoitti esteellisyytensä ja poistui kokouksesta
asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. (Hallintolaki 28 §, 1 ja 5 mom.)
----Merkittiin, että pöytäkirja tämän asian osalta luettiin, tarkistettiin ja hyväksyttiin heti
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kokouksessa.
---

-----

Kvalt § 43

Lisätietoja asiasta antaa
lauri.laajala@perho.com.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

kunnanjohtaja

Lauri

Laajala,

puh.

0400

517

380

----Merkittiin, että valtuutettu Pekka Riihimäki ilmoitti esteellisyytensä ja poistui paikalta
tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. (Hallintolaki 28 §, 1. ja 5. mom)
---

-----
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TALOUSARVIOMUUTOS/OKSAKOSKEN LÄHILIIKUNTA-ALUEEN KEHITTÄMINEN
Tekla § 50

Valmistelija tekninen johtaja Alpo Anisimaa, puh. 0400 510 706 tai alpo.anisimaa@perho.com.

Kunnanvaltuusto on 22.3.2021 §9 antanut tekniselle toimelle tehtäväksi Oksakosken
lähiliikuntapaikka-alueen suunnittelun ja esityksenä ponsi, että siihen perustetaan
suunnitteluryhmä jonka tehtävänä on kartoittaa lähiliikuntapaikkojen kunto, tarve yms.
esille tulevat seikat.
Tekninen toimi järjesti keskiviikkona 26.5.2021 kaikille avoimen ideointipalaverin
Oksakosken koulun pihalla. Palaverissa oli läsnä viisi kyläläistä ja kolme kunnan
viranhaltijaa. Toiveena esitettiin seuraavia lajien vaatimia toimenpiteitä, toiveet lajiteltu
mahdollisen toteutusvuoden perusteella alla:
Vuonna 2021, kustannusarvio yhteensä 50.000

Jalkapallokentän kunnostus

Pururadan kunnostus / Hiihtoladut talvella, myös yhdyslatu Kivelän ladulle

Pihakuntosalilaitteita täydentämään nykyisiä telineitä

Tenniskenttä, siirrettävät tolpat ja verkko kaukalon kesäkäyttöön.

Jääkiekkokaukalon laitojen kunnostus

Leikkikentälle varusteita laajemmalle ikäryhmällä, esim. vauvakeinu

Pulkkamäen muotoilu turvallisemmaksi

Pituushyppypaikan kunnostus

Beachvolley kenttä

valvontakamerat torjumaan ilkivaltaa
Vuonna 2022, kustannusarvio 30.000:

Frisbeegolf rata pururadan varrelle, mikäli maanomistajilta saadaan lupa

Minigolf rata
Ei toteutettavia tässä vaiheessa:

Koirapuisto, ei sovellu lähiliikunta-alueelle

Koripallokenttä, viereisessä liikuntasalissa on koripallokenttä

Rengasvaijeri rata, vaikea sovittaa alueelle turvallisesti
Palaverin perusteella laadittiin alustava kustannusarviot eri toimenpiteille.
Kustannusarvio ja alustava alue-suunnitelma oheismateriaaleissa.
Lisätietoja asiasta/päätöksestä antaa tekninen johtaja Alpo Anisimaa, puh. 0400 510 706 tai
alpo.anisimaa@perho.com.

Ehdotus:

Lautakunta päättää
1.
hyväksyä laaditun alustavan aluesuunnitelman
2.
anoa kunnanhallitukselta ja edelleen -valtuustolta investointeihin lisämäärärahaa
vuodelle 2021 Oksakosken lähiliikunta-alueen kehittämiseen 50.000 euroa ja
30.000 euroa vuodelle 2022.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että Lauri Laajala saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo
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18.20.
Merkittiin, että pöytäkirja tämän asian osalta luettiin, tarkistettiin ja hyväksyttiin heti.
---

-----

Khall § 158

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

Ehdotus:

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle
1. talousarviomuutoksena 50.000,00 euron lisämäärärahan myöntämistä vuoden 2021
talousarvion investointiosaan Oksakosken lähiliikunta-alueen kehittämiseen,
2. että lisämääräraha katetaan lainanotolla ja
3. että vuoden 2022 talousarvion investointiosaan varataan määräraha Oksakosken
lähiliikunta-alueen
kehittämiseen
laaditun
aluesuunnitelman
mukaisesti.
Aluesuunnitelmaa täsmennetään huomioiden alueella olevat kiinteistöt ja niiden
jatkokäyttö.

Päätös:

Pätösehdotus hyväksyttiin.

---

-----

Kvalt § 44

Lisätietoja asiasta antaa
lauri.laajala@perho.com.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

---

-----
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Lauri

Laajala,

puh.

0400
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tai
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TALOUSARVIOMUUTOS JA KADUNPITOPÄÄTÖKSET/PAPPILANTIEN SILLAN
PERUSKORJAUS/SAHINTIE (17803/7/1569-1862) JA PAPPILANTIE (18126/1/0-1194)
Tekla § 58

Valmistelija tekninen johtaja Alpo Anisimaa, puh. 0400 510 706 tai alpo.anisimaa@perho.com.

Sahintie
(17803/7/1569-1862)
ja
Pappilantie
(18126/1/0-1194)
Perhon
asemakaava-alueella on ollut yleisenä tienä vaikka vahvistetussa asemakaavassa tie
on muutettu kunnan kaduksi. Tiestä ei ole tehty kadunpitopäätöstä, koska kunta on
vaatinut tien kunnostamista ennen kadunpitopäätöstä.
ELY-keskus
on
esittänyt
korjaussuunnitelman
50/50
kustannusjaolla
(ELY-keskus/kunta) siten, että Sahintie 17803/7/1502-1862) ja Pappilantie
(18126/1/0-1194) päällystetään, Pappilantien silta peruskorjataan. Näiden
kustannusarvio ovat päällystyksen osalta 91.767,83 € ja sillanperuskorjauksen osalta
76.598,00 €, eli yhteensä 168.365,83 € josta 50% osuus olisi 84.182,92 €.
Kustannustenjako on Kuntaliiton verkkojulkaisun "Kunnan ja valtion kustannusvastuun
periaatteet maantien pidossa" mukainen.
Pappilantien varteen on kunnalla suunnitelmissa tehdä vuonna 2022
kevyenliikenteenväylä ja siten pelkän ajoradan päällystäminen ei ole järkevää.
ELY-keskus on ehdottanut, että Pappilantien silta voitaisiin peruskorjataan vuonna
2021 kustannusjako 50/50. Pappilantien peruskorjauksen jälkeen kunta voisi vuonna
2022 laskuttaa ELY-keskukselta ajoratojen päällystyksen kustannuksesta puolet.
Tämä järjestely edellyttää sen, että kunta tekee kadunpitopäätöksen ja ottaa Sahintie
(17803/7/1569-1862) ja Pappilantie (18126/1/0-1194) hoito- ja ylläpitovastuun
1.10.2021 alkaen.
Lisätietoja asiasta/päätöksestä antaa tekninen johtaja Alpo Anisimaa, puh. 0400 510 706 tai
alpo.anisimaa@perho.com.

Ehdotus:

Lautakunta päättää
1.
anoa kunnahallitukselta ja edelleen valtuustolta lisämäärärahaa 38.500 euroa
Pappilantien sillan peruskorjauksen kunnan osuuteen
ja mikäli lisämääräraha myönnetään, esittää kunnanhallitukselle ja edelleen
valtuustolle, että
2.
kunta tekee kadunpitopäätöksen Sahintielle (17803/7/1569-1862)
3.
kunta tekee kadunpitopäätöksen Pappilantielle (18126/1/0-1194)
4.
edellä
mainittujen
tieosuuksien
hoidonja
ylläpidonvastuu
siirtyy
ELY-keskukselta 1.10.2021 alkaen kunnalle
5.
sopimuksen allekirjoittaa kunnan puolesta kunnanjohtaja ja tekninen johtaja

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että pöytäkirja tämän asian osalta luettiin, tarkistettiin ja hyväksyttiin heti.

---

-----

Khall § 159

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

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

Ehdotus:

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle
1. talousarviomuutoksena 38.500,00 euron lisämäärärahan myöntämistä vuoden 2021
talousarvion investointiosaan Pappilantien sillan peruskorjauksen kunnan osuuteen,
2. että lisämääräraha katetaan lainanotolla,
3. että kunta tekee kadunpitopäätöksen Sahintielle (17803/7/1569-1862),
4. että kunta tekee kadunpitopäätöksen Pappilantielle (18126/1/0-1194),
5. että edellä mainittujen tieosuuksien hoidonELY-keskuskelta Perhon kunnalle 1.10.2021 alkaen ja

ja

ylläpidonvastuu

siirtyy

6. että sopimuksen allekirjoittaa kunnan puolesta kunnanjohtaja ja tekninen johtaja.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

---

-----

Kvalt § 45

Lisätietoja asiasta antaa
lauri.laajala@perho.com.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

---

-----
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KADUNPITOPÄÄTÖS HIETANIEMENTIE (7520/1/0-535)
Tekla § 57

Valmistelija tekninen johtaja Alpo Anisimaa, puh. 0400 510 706 tai alpo.anisimaa@perho.com.

Hietaniementie (7520/1/0-535) Perhon asemakaava-alueella on ollut yleisenä tienä
vaikka vahvistetussa asemakaavassa tie on muutettu kunnan kaduksi. Tiestä ei ole
tehty kadunpitopäätöstä, koska kunta on vaatinut tien kunnostamista ennen
kadunpitopäätöstä. Vuonna 2020 ELY-keskus on kunnostanut Hietaniementien
päällysteen ja siten tie on nyt otetavissa kunnan ylläpidettäväksi asemakaavan
osoittamalta osalta.
Lisätietoja asiasta/päätöksestä antaa tekninen johtaja Alpo Anisimaa, puh. 0400 510 706 tai
alpo.anisimaa@perho.com.

Ehdotus:

Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että
1.
kunta tekee kadunpitopäätöksen Hietaniementielle (7520/1/0-535)
2.
hoidon- ja ylläpidonvastuu siirtyy ELY-keskukselta 1.10.2021 alkaen kunnalle
3.
sopimuksen allekirjoittaa kunnan puolesta kunnanjohtaja ja tekninen johtaja

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että pöytäkirja tämän asian osalta luettiin, tarkistettiin ja hyväksyttiin heti.

---

-----

Khall § 160

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

Ehdotus:

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että
1. kunta tekee kadunpitopäätöksen Hietaniementielle (7520/1/0-535),
2. hoito- ja ylläpitovastuu siirtyy ELY-keskukselta 1.10.2021 alkaen kunnalle ja
3. sopimuksen allekirjoittaa kunnan puolesta kunnanjohtaja ja tekninen johtaja.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

---

-----

Kvalt § 46

Lisätietoja asiasta antaa
lauri.laajala@perho.com.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

---

-----
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KADUNPITOPÄÄTÖS LEPIKONTIE
Tekla § 59

Valmistelija tekninen johtaja Alpo Anisimaa, puh. 0400 510 706 tai alpo.anisimaa@perho.com.

Perhon kunta on laatinut oikeusvaikutuksettoman yleiskaavan Palokankaanalueelle.
Tästä on kunnan omistamalta kiinteistöltä myyty suunniteltuja tontteja siten että tiealue
on jäänyt kunnan omistukseen ja kunta on rakentanut tien. Käytännössä kunta on
toiminut tienpitäjänä Lepikontiellä tähänkin asti, mutta virallista päätöstä tästä ei ole
tehty.
Lisätietoja asiasta/päätöksestä antaa tekninen johtaja Alpo Anisimaa, puh. 0400 510 706 tai
alpo.anisimaa@perho.com.

Ehdotus:

Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että kunta
tekee kadunpitopäätöksen Lepikon tielle ja vastaa tien hoidosta ja ylläpidosta.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että pöytäkirja tämän asian osalta luettiin, tarkistettiin ja hyväksyttiin heti.

---

-----

Khall § 161

Valmistelija hallintosihteeri Armi Kirvesmäki, puh. 0400 798 010 tai armi.kirvesmaki@perho.com.
Lisätietoja asiasta/päätöksestä antaa kunnanjohtaja Lauri Laajala, puh. 0400 517 380 tai
lauri.laajala@perho.com.

Ehdotus:

Kunnanhallitus
päättää
esittää
kunnanvaltuustolle,
että
kunta
kadunpitopäätöksen Lepikon tielle ja vastaa tien hoidosta ja ylläpidosta.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

---

-----

Kvalt § 47

Lisätietoja asiasta antaa
lauri.laajala@perho.com.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

---

-----
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KADUNPITOPÄÄTÖS VÄLITIE
Tekla § 60

Valmistelija tekninen johtaja Alpo Anisimaa, puh. 0400 510 706 tai alpo.anisimaa@perho.com.

Perhon kunta on laatinut palstoitussuunnitelman omismalleen kiinteistölle
Myllykankaan alueelle. Tästä on kunnan omistamalta kiinteistöltä myyty suunniteltuja
tontteja siten, että tiealue on jäänyt kunnan omistukseen ja kunta on rakentanut tien.
Käytännössä kunta on toiminut tienpitäjänä Välitiellä tähänkin asti, mutta virallista
päätöstä tästä ei ole tehty.
Lisätietoja asiasta/päätöksestä antaa tekninen johtaja Alpo Anisimaa, puh. 0400 510 706 tai
alpo.anisimaa@perho.com.

Ehdotus:

Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että kunta
tekee kadunpitopäätöksen Välitielle ja vastaa tien hoidosta ja ylläpidosta.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että pöytäkirja tämän asian osalta luettiin, tarkistettiin ja hyväksyttiin heti.

---

-----

Khall § 162

Valmistelija hallintosihteeri Armi Kirvesmäki, puh. 0400 798 010 tai armi.kirvesmaki@perho.com.
Lisätietoja asiasta/päätöksestä antaa kunnanjohtaja Lauri Laajala, puh. 0400 517 380 tai
lauri.laajala@perho.com.

Ehdotus:

Kunnanhallitus
päättää
esittää
kunnanvaltuustolle,
että
kadunpitopäätöksen Välitielle ja vastaa tien hoidosta ja ylläpidosta.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

---

-----

Kvalt § 48

Lisätietoja asiasta antaa
lauri.laajala@perho.com.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

---

-----
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KADUNPITOPÄÄTÖS KUJATIE
Tekla § 61

Valmistelija tekninen johtaja Alpo Anisimaa, puh. 0400 510 706 tai alpo.anisimaa@perho.com.

Perhon kunta on laatinut palstoitussuunnitelman Taipaleen alueella sijaitsevalle
kunnan omistamalle kiinteistölle. Tästä on kunnan omistamalta kiinteistöltä myyty
suunniteltuja tontteja siten, että tiealue on jäänyt kunnan omistukseen ja kunta on
rakentanut tien. Käytännössä kunta on toiminut tienpitäjänä Kujatiellä tähänkin asti,
mutta virallista päätöstä tästä ei ole tehty.
Lisätietoja asiasta/päätöksestä antaa tekninen johtaja Alpo Anisimaa, puh. 0400 510 706 tai
alpo.anisimaa@perho.com.

Ehdotus:

Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että kunta
tekee kadunpitopäätöksen Kujatielle ja vastaa tien hoidosta ja ylläpidosta.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että pöytäkirja tämän asian osalta luettiin, tarkistettiin ja hyväksyttiin heti.

---

-----

Khall § 163

Valmistelija hallintosihteeri Armi Kirvesmäki, puh. 0400 798 010 tai armi.kirvesmaki@perho.com.
Lisätietoja asiasta/päätöksestä antaa kunnanjohtaja Lauri Laajala, puh. 0400 517 380 tai
lauri.laajala@perho.com.

Ehdotus:

Kunnanhallitus
päättää
esittää
kunnanvaltuustolle,
että
kadunpitopäätöksen Kujatielle ja vastaa tien hoidosta ja ylläpidosta.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

---

-----

Kvalt § 49

Lisätietoja asiasta antaa
lauri.laajala@perho.com.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

---

-----
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KADUNPITOPÄÄTÖS TÖRMÄNTIE
Tekla § 62

Valmistelija tekninen johtaja Alpo Anisimaa, puh. 0400 510 706 tai alpo.anisimaa@perho.com.

Perhon kunta on laatinut oikeusvaikutuksettoman yleiskaavan Koskelan alueelle. Tästä
on kunnan omistamalta kiinteistöltä myyty suunniteltuja tontteja siten että tiealue on
jäänyt kunnan omistukseen ja kunta on rakentanut tien. Käytännössä kunta on toiminut
tienpitäjänä Törmäntiellä tähänkin asti, mutta virallista päätöstä tästä ei ole tehty.
Lisätietoja asiasta/päätöksestä antaa tekninen johtaja Alpo Anisimaa, puh. 0400 510 706 tai
alpo.anisimaa@perho.com.

Ehdotus:

Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että kunta
tekee kadunpitopäätöksen Törmäntielle ja vastaa tien hoidosta ja ylläpidosta.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että pöytäkirja tämän asian osalta luettiin, tarkistettiin ja hyväksyttiin heti.

---

-----

Khall § 164

Valmistelija hallintosihteeri Armi Kirvesmäki, puh. 0400 798 010 tai armi.kirvesmaki@perho.com.
Lisätietoja asiasta/päätöksestä antaa kunnanjohtaja Lauri Laajala, puh. 0400 517 380 tai
lauri.laajala@perho.com.

Ehdotus:

Kunnanhallitus
päättää
esittää
kunnanvaltuustolle,
että
kunta
kadunpitopäätöksen Törmäntielle ja vastaa tien hoidosta ja ylläpidosta.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

---

-----

Kvalt § 50

Lisätietoja asiasta antaa
lauri.laajala@perho.com.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

---

-----
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KADUNPITOPÄÄTÖS KOULUKANKAANTIE
Tekla § 63

Valmistelija tekninen johtaja Alpo Anisimaa, puh. 0400 510 706 tai alpo.anisimaa@perho.com.

Perhon kunta on laatinut palstoitussuunnitelman omismalleen kiinteistölle Oksakosken
alueelle. Tästä on kunnan omistamalta kiinteistöltä myyty suunniteltuja tontteja siten
että tiealue on jäänyt kunnan omistukseen ja kunta on rakentanut tien. Käytännössä
kunta on toiminut tienpitäjänä Koulukankaantiellä tähänkin asti, mutta virallista
päätöstä tästä ei ole tehty.
Lisätietoja asiasta/päätöksestä antaa tekninen johtaja Alpo Anisimaa, puh. 0400 510 706 tai
alpo.anisimaa@perho.com.

Ehdotus:

Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että kunta
tekee kadunpitopäätöksen Koulukankaantielle ja vastaa tien hoidosta ja ylläpidosta.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että pöytäkirja tämän asian osalta luettiin, tarkistettiin ja hyväksyttiin heti.

---

-----

Khall § 165

Valmistelija hallintosihteeri Armi Kirvesmäki, puh. 0400 798 010 tai armi.kirvesmaki@perho.com.
Lisätietoja asiasta/päätöksestä antaa kunnanjohtaja Lauri Laajala, puh. 0400 517 380 tai
lauri.laajala@perho.com.

Ehdotus:

Kunnanhallitus
päättää
esittää
kunnanvaltuustolle,
että
kunta
kadunpitopäätöksen Koulukankaantielle ja vastaa tien hoidosta ja ylläpidosta.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

---

-----

Kvalt § 51

Lisätietoja asiasta antaa
lauri.laajala@perho.com.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

---

-----
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KADUNPITOPÄÄTÖS RINTILÄNTIE
Tekla § 64

Valmistelija tekninen johtaja Alpo Anisimaa, puh. 0400 510 706 tai alpo.anisimaa@perho.com.

Perhon kunta on laatinut oikeusvaikutuksellisen yleiskaavan Perhon kirkonkylän
alueelle. Tästä on kunnan omistamalta kiinteistöltä myyty suunniteltuja tontteja siten
että tiealue on jäänyt kunnan omistukseen ja kunta on rakentanut tien. Käytännössä
kunta on toiminut tienpitäjänä Rintiläntiellä tähänkin asti, mutta virallista päätöstä tästä
ei ole tehty.
Lisätietoja asiasta/päätöksestä antaa tekninen johtaja Alpo Anisimaa, puh. 0400 510 706 tai
alpo.anisimaa@perho.com.

Ehdotus:

Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että kunta
tekee kadunpitopäätöksen Rintiläntielle ja vastaa tien hoidosta ja ylläpidosta.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että pöytäkirja tämän asian osalta luettiin, tarkistettiin ja hyväksyttiin heti.

---

-----

Khall § 166

Valmistelija hallintosihteeri Armi Kirvesmäki, puh. 0400 798 010 tai armi.kirvesmaki@perho.com.
Lisätietoja asiasta/päätöksestä antaa kunnanjohtaja Lauri Laajala, puh. 0400 517 380 tai
lauri.laajala@perho.com.

Ehdotus:

Kunnanhallitus
päättää
esittää
kunnanvaltuustolle,
että
kunta
kadunpitopäätöksen Rintiläntielle ja vastaa tien hoidosta ja ylläpidosta.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

---

-----

Kvalt § 52

Lisätietoja asiasta antaa
lauri.laajala@perho.com.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

---

-----
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KADUNPITOPÄÄTÖS PIKKU-BERLIININTIE
Tekla § 65

Valmistelija tekninen johtaja Alpo Anisimaa, puh. 0400 510 706 tai alpo.anisimaa@perho.com.

Perhon kunta on laatinut palstoitussuunnitelman omismalleen kiinteistölle Suomelan
asuntoalueelle. Tästä on kunnan omistamalta kiinteistöltä myyty suunniteltuja tontteja
siten että tiealue on jäänyt kunnan omistukseen ja kunta on rakentanut tien.
Käytännössä kunta on toiminut tienpitäjänä Pikku-berliinintiellä tähänkin asti, mutta
virallista päätöstä tästä ei ole tehty.
Lisätietoja asiasta/päätöksestä antaa tekninen johtaja Alpo Anisimaa, puh. 0400 510 706 tai
alpo.anisimaa@perho.com.

Ehdotus:

Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että kunta
tekee kadunpitopäätöksen Pikku-berliinintielle ja vastaa tien hoidosta ja ylläpidosta.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että pöytäkirja tämän asian osalta luettiin, tarkistettiin ja hyväksyttiin heti.

---

-----

Khall § 167

Valmistelija hallintosihteeri Armi Kirvesmäki, puh. 0400 798 010 tai armi.kirvesmaki@perho.com.
Lisätietoja asiasta/päätöksestä antaa kunnanjohtaja Lauri Laajala, puh. 0400 517 380 tai
lauri.laajala@perho.com.

Ehdotus:

Kunnanhallitus
päättää
esittää
kunnanvaltuustolle,
että
kunta
kadunpitopäätöksen Pikku-berliinintielle ja vastaa tien hoidosta ja ylläpidosta.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

---

-----

Kvalt § 53

Lisätietoja asiasta antaa
lauri.laajala@perho.com.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

---

-----
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KADUNPITOPÄÄTÖS PUHDISTAMONTIE
Tekla § 66

Valmistelija tekninen johtaja Alpo Anisimaa, puh. 0400 510 706 tai alpo.anisimaa@perho.com.

Perhon kunta on laatinut oikeusvaikutuksellisen yleiskaavan Perhon kirkonkylän
alueelle. Kunnan jätevedenpuhdistamo on rakennettu kaavan osoittamalle paikalle.
Puhdistamontien varrella on puhdistamon lisäksi vain kaksi vanhaa omakotitaloa ja
peltoja. Käytännössä kunta on toiminut tienpitäjänä Puhdistamontiellä tähänkin asti,
mutta virallista päätöstä tästä ei ole tehty.
Lisätietoja asiasta/päätöksestä antaa tekninen johtaja Alpo Anisimaa, puh. 0400 510 706 tai
alpo.anisimaa@perho.com.

Ehdotus:

Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että kunta
tekee kadunpitopäätöksen Puhdistamontielle ja vastaa tien hoidosta ja ylläpidosta.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että pöytäkirja tämän asian osalta luettiin, tarkistettiin ja hyväksyttiin heti.

---

-----

Khall § 168

Valmistelija hallintosihteeri Armi Kirvesmäki, puh. 0400 798 010 tai armi.kirvesmaki@perho.com.
Lisätietoja asiasta/päätöksestä antaa kunnanjohtaja Lauri Laajala, puh. 0400 517 380 tai
lauri.laajala@perho.com.

Ehdotus:

Kunnanhallitus
päättää
esittää
kunnanvaltuustolle,
että
kunta
kadunpitopäätöksen Puhdistamontielle ja vastaa tien hoidosta ja ylläpidosta.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

---

-----

Kvalt § 54

Lisätietoja asiasta antaa
lauri.laajala@perho.com.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

---

-----
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KADUNPITOPÄÄTÖS JYRYNKALLIONTIE
Tekla § 67

Valmistelija tekninen johtaja Alpo Anisimaa, puh. 0400 510 706 tai alpo.anisimaa@perho.com.

Perhon kunta on laatinut oikeusvaikutuksellisen yleiskaavan Perhon kirkonkylän
alueelle. Jyrynkalliontien alue on M merkinnällä olevaa aluetta. Kunnanhallitus on
myöntänyt poikkeusluvan rakentaa tien varten ja myynyt tontin kunnan kiinteistöstä.
Alueella on vielä lisää rakennuskelpoista aluetta kunnan omistamalla kiinteistöllä ja
aluesopisi hyvin täydennysrakentamisen varten. Tätä varten alueelle tulisi laatia
suunnitelma yleiskaavan päivityksen yhteydessä.
Lisätietoja asiasta/päätöksestä antaa tekninen johtaja Alpo Anisimaa, puh. 0400 510 706 tai
alpo.anisimaa@perho.com.

Ehdotus:

Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että kunta
tekee kadunpitopäätöksen Jyrynkalliontielle ja vastaa tien hoidosta ja ylläpidosta.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että pöytäkirja tämän asian osalta luettiin, tarkistettiin ja hyväksyttiin heti.

---

-----

Khall § 169

Valmistelija hallintosihteeri Armi Kirvesmäki, puh. 0400 798 010 tai armi.kirvesmaki@perho.com.
Lisätietoja asiasta/päätöksestä antaa kunnanjohtaja Lauri Laajala, puh. 0400 517 380 tai
lauri.laajala@perho.com.

Ehdotus:

Kunnanhallitus
päättää
esittää
kunnanvaltuustolle,
että
kunta
kadunpitopäätöksen Jyrynkalliontielle ja vastaa tien hoidosta ja ylläpidosta.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

---

-----

Kvalt § 55

Lisätietoja asiasta antaa
lauri.laajala@perho.com.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

---

-----
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KUNNALLISALOITTEET
Kvalt § 56

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:

Merkittiin, että kunnallisaloitteita ei jätetty.

---

-----
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KYSELYTUNTI
Kvalt § 57

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:

Merkittiin, että kyselytunnilla ei esitetty kysymyksiä.
Kv:n pj. Sarita Kirvesmäki, valtuutettu/kh:n pj. Antti Hietaniemi, valtuutettu/kh:n I vpj.
Esa Kalliokoski, valtuutettu Jarkko Sivula ja valtuutettu Sanna Salmela kiittivät
jäähyväispuheissaan valtuutettuja, kuntalaisia, viranhaltijoita, median edustajia ja
työntekijöitä yhteistyöstä kuluneina luottamushenkilövuosina.
Valtuutettu Pauli Jylhä totesi, ettei voi pitää jäähyväispuhetta, koska arvonta on vielä
suorittamatta ja toivotti menestystä vaikeassa työssä uusille luottamushenkilöille ja
viranhaltijoille.
Lopuksi kunnanjohtaja Lauri Laajala kiitti virkamiesten puolesta luottamushenkilöitä
tehdystä työstä.

---

-----
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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
35, 39, 56, 57
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

36-38, 40-55

Hallintovalitus, pykälät

Valitusaika

30 päivää

Valitusaika

30 päivää

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
Pykälät
Valitusaika
päivää

Valituksen muoto ja
sisältö

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 valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.

Pöytäkirjan tarkastus

Liitetään pöytäkirjaan

