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OSALLISTUJAT
Nimi
Louhula Matti
Peltokangas Tapio
Itäniemi Sirpa
Jaatinen Tanja
Kytölä Matti
Siironen Mirja
Taivassalo Ahti

Klo
16.00 - 18.50
16.00 - 18.50
16.00 - 18.50
16.00 - 18.50
16.00 - 18.50
16.00 - 18.50
16.00 - 18.50

Tehtävä
kh:n pj
kh:n I vpj.
kh:n II vpj.
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

MUU

Riihimäki Pekka
Kellokoski Mika
Laajala Lauri
Kirvesmäki Armi
Anisimaa Alpo

16.00 - 18.50
16.00 - 18.50
16.00 - 18.50
16.00 - 18.50
16:17 - 16:41

kv:n pj
kv:n I vpj.
esittelijä
pöytäkirjanpitäjä
tekninen johtaja

POISSA

Erkkilä Rami

LÄSNÄ

Lisätiedot

kv:n II vpj.

KÄSITELLYT ASIAT 208 - 220
LAILLISUUS JA
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
PÄÄTÖSVALTAISUUS
ALLEKIRJOITUKSET
Pöytäkirja on allekirjoitettu sähköisesti.

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS

PÖYTÄKIRJAN
NÄHTÄVÄNÄPITO

Pöytäkirjan tarkastus

Matti Louhula
Armi Kirvesmäki
puheenjohtaja
pöytäkirjanpitäjä
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sirpa Itäniemi ja Tanja Jaatinen.
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi ja se on
allekirjoitettu sähköisesti.
Tämä pöytäkirja on julkaistu kunnan verkkosivuille 26.8.2021.

PERHON KUNTA

PÖYTÄKIRJA

Kunnanhallitus

23.08.2021

Tarkastuslautakunta
Kunnanvaltuusto
Kunnanhallitus

§ 14
§ 36
§ 208

15/2021

256

01.06.2021
14.06.2021
23.08.2021

LAUSUNTO TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUKSEEN 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.

kunnanjohtaja

vuodelta

Lauri

Laajala,

2020
puh.

on
0400

esityslistan
517

380

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

---

-----

Khall § 208

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

tai

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2020 esityslistan oheismateriaalina.
Lisätietoja asiasta/päätöksestä antaa kunnanjohtaja Lauri Laajala, puh. 0400 517 380 tai
Pöytäkirjan tarkastus
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lauri.laajala@perho.com.

Ehdotus:

Kunnanhallitus päättää;
1. merkitä tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2020 tiedoksi,
2. antaa vastauksina tarkastuslautakunnan jäsenten huomioihin eri lautakunnista sekä
tarkastuslautakunnan havaintoihin ja kysymyksiin arviointikertomuksen sivulla 16
seuraavasti;
- Havainto ympäristölautakunnan osalta; "Pitäisi kiinnittää huomiota valvonnan
lisäresursseihin"
Lisäresurssitarve
viranomaisvalvonnan
osalta
on
tiedostettu.
Erityisesti
ympäristölupavalvonnassa
on
jouduttu
tarkastustoimintaa
supistamaan
henkilöresurssin puuttuessa. Valvontaa suorittavan ympäristösihteerin tehtävä sisältyy
rakennustarkastajan tehtäviin, joka on yhteensä vain 0,5 htv.
- Havainto teollisuustilojen kannattavuuteen, "vuosilta 2016-2020 alijäämä yhteensä
491.463,24 €"
Teollisuustilojen kannattavuutta parannetaan yhtiöittämisen toteutuessa vuoden 2022
alusta, jolloin tilavuokrien tarkastuksilla ehkäistään kunnan kompensaatio
vuokrahinnoittelussa ja siirrytään kustannusperusteiseen vuokrahinnoitteluun.
-Havainto kunnan velkaantumisasteeseen, "lainakanta 18.739 milj. € on iso korkoriski
kunnan talouden kannalta"
Kunnan velkaantumisasteen nousu perustuu voimakkaaseen investointiohjelmaan,
joka on toteutettu kahden viimeisen valtuustokauden aikana. Kunnan
sijoitusvarallisuutta ei ole käytetty investointien kattamiseen, koska sijoitusten tuotto on
ollut korkeampi, kuin lainasta syntyneet kustannukset. Kunnan sijoitusvarallisuus on n.
6,0 milj € ja taseessa oleva ylijäämä n. 4,0 milj. €.
-Kysymys kunnan kriisiviestinnän valmiuksista
Kriisiviestinnässä onnistuttiin kohtuullisen hyvin koronapandemian käynnistyessä
keväällä
2020.
Viestintäkanavina
käytettiin
kunnan
www-sivuja,
johon
terveysviranomaisten
tiedotteet
linkitettiin
suorana
RSS-syötteenä
sekä
"Koronaextra-painoksia" kuntatiedote Perholaisesta, joka jaetaan jokaiseen kotiin
kunnassa.
Runkovesiputken katkettua tammikuussa Kokkonevalla, aiheutui viestintäkatkos
vahinkoalueen asukkaille. Tämän seurauksena otettiin kunnassa käyttöön Telia
kontakti SMS -massaviestipalvelu, johon kaikki kuntalaiset voivat ilmoittautua ja
kriisiviestintää voidaan kohdentaa vahinkoalueelle vastaavissa tapahtumissa.
Kriisiviestintää tulee kehittää edelleen, jotta kuntalaisille voidaan jakaa tietoa nopeasti
ja tarvittaessa kohdennetusti.
3. saattaa vastukset kunnanvaltuustolle ja tarkastuslautakunnalle tiedoksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

---

-----
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KOKKOTYÖSÄÄTIÖN OMISTAMIEN OSAKKEIDEN REALISOINTI
Khall § 209

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

Kokkotyö-säätiö sr:n konkurssipesän pesänhoitaja Asianajotoimisto Kari Autio Oy on
lähettänyt Kokkotyö-säätiö sr:n velkojille, joiden saatava konkurssipesältä on yli 3000
euroa, esityksen Kokkotyö-säätiö sr:n omistamien KokkoPesu Oy:n osakkeiden
realisoinnista.
Velkojan vastaus esitykseen pyydetään antamaan viimeistään 31.8.2021.
Oheismateriaalina osakassopimus 1.10.2013 ja esitys osakkeiden lunastamisesta ja
arvonmääritys 18.6.2021.
Lisätietoja asiasta/päätöksestä antaa kunnanjohtaja Lauri Laajala, puh. 0400 517 380 tai
lauri.laajala@perho.com.

Ehdotus:

Kunnanhallitus päättää hyväksyä pesänhoitajan esityksen.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

---

-----
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VALTUUSTOALOITE/OSOITETIETOJÄRJESTELMÄN TARKASTUKSEN LOPPUUNSAATTAMINEN
Khall § 210

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

Valtuutettu Mika V. Kellokoski jätti kunnanvaltuuston kokouksessa 16.8.2021
keskustan valtuustoryhmän aloitteen;
"Pyydämme, että Perhon kunnan tulee aloittaa toimenpiteet osoitetietojärjestelmän
tarkastuksen
loppuunsaattamiseksi
ja
kuntalaisten
osoitejärjestelmän
ajantasaistamiseksi vastaamaan nykyistä tilannetta. Pitkään jatkunut eriarvoinen
tilanne on korjattava mahdollisimman nopeilla toimenpiteillä."
Ongelmakohtana aloitteessa mainittu vt 13 Kokkolantie/Oksakoskentie. Valtuutetut
Matti Kytölä ja Toni Syrjälä nosti esille aloitteeseen liittyen myös Koivukoskentien
osoitenumeroinnin ongelmat.
Valtuusto
päätti
lähettää
aloitteen
kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.

osoitetietojärjestelmän

tarkastuksesta

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

Ehdotus:

Kunnanhallitus päättää pyytää tekniseltä toimistolta selvityksen osoitetietojärjestelmän
tiedossa olevista virheistä ja toimenpiteistä niiden korjaamiseksi lokakuun toiseen
kokoukseen mennessä.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin lisäyksellä, että tulevaan Perholaiseen
ilmoitus/tietopyyntö muista havaituista virheistä tai korjaustarpeista.

---

-----
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AVUSTUSHAKEMUS PAPPILANTIEN KEVYENLIIKENTEENVÄYLÄN INVESTOINTIIN
Khall § 211

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

Perhon kunnan talous- ja toimintasuunnitelmassa 2021-2023 on varattu määräraha
infra kohteisiin (kaavatie; rakentaminen ja perusparannus) 742.000 euroa. Tähän
kokonaisuuteen sisältyy Pappilantien kevyenliikenteenväylän rakentaminen osana
Pappilantien peruskorjausta.
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom myöntää kävely ja pyöräilyn investointiohjelmassa
valtionavustusta kunnille jalankulun ja pyöräliikenteen olosuhteiden parantamiseen
katuverkolla tai kunnan maalla sijaitsevissa kohteissa. Avustus voi olla enintään 50% ja
voi olla harkinnanvaraisena haettua pienempi. Hakemuksesta tulee käydä ilmi, että
hakijakunta on varautunut hankkeeseen budjetissaan tai muulla tavoin osoittaa
sitoutuvansa hankeen toteuttamiseen ja siitä syntyviin kustannuksiin.
Teknisen
toimen
laadituttaman
Pappilantien
peruskorjaussuunnitelman
kevyenliikenteenväylän osuuden kustannusarvio on 124.685,00 euroa (alv 0 %). Tästä
50 % haettavan avustuksen määräksi tulee 62.342,50 euroa (alv 0 %).
Teknisen toimen peruskorjaussuunnitelma ja avustushakemus oheismateriaaleissa.
Hakemus tulee jättää viimeistään 31.8.2021 klo 16:15.
Lisätietoja asiasta/päätöksestä antaa kunnanjohtaja Lauri Laajala, puh. 0400 517 380 tai
lauri.laajala@perho.com.

Ehdotus:

Päätös:

Kunnanhallitus päättää
1.
hakea Liikenne- ja viestintävirasto Traficom harkinnanvaraista avustusta
Pappilantien kevyenliikenteenväylän rakentamiseen 62.342,50 euroa (alv 0 %)
2.

todeta, että Pappilantien kevyenliikenteenväylän rakentaminen tullaan
varaamaan vuoden 2022 talousarviossa investointi ohjelmaan kuten se on
suunniteltu talous- ja toimintasuunnitelmassa

3.

valtuuttaa kunnanjohtaja Lauri Laajalan allekirjoittamaan avustushakemuksen.

Päätösehdotus hyväksyttiin.
----Merkittiin, että tekninen johtaja Alpo Anisimaa oli paikalla tämän asian esittelyn aikana
ja poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa klo 16:41.

---

-----
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EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN ERI YHTEISÖIHIN JA YHTIÖIHIN AJALLE 8/2021-5/2023
Khall § 212

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

Kuntalain 48 §:n mukaan kunnan konsernijohtoon kuuluvat kunnanhallitus,
kunnanjohtaja tai pormestari ja muut hallintosäännössä määrätyt viranomaiset.
Hallintosäännön 20 § määrittää konsernijohdon tehtävät ja toimivallan jaon.
Hallintosäännön 20 §:n kohdan 7 mukaan kunnanhallitus nimeää edustajat tytär- ja
osakkuusyhteisöjen yhtiökokouksiin, kohdan 9 mukaan nimeää kunnan ehdokkaat
tytäryhteisöjen hallituksiin sekä kohdan 10 mukaan nimeää yhtiökokousedustajat ja
antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.
Perhon kunnalla on edellisellä vaalikaudella ollut edustaja(-t) seuraavissa yhdistyksissä
ja yhteisöissä;
Chydenius-instituutti (edustaja ja henkilökohtainen varajäsen)
Pohjanmaan pelastusajan liitto ry (edustaja ja henkilökohtainen varajäsen)
K-P:n Korkeakouluyhdistyksen yhdistyskokous (edustaja ja henkilökohtainen
varajäsen)
K-P:n koulutusyhtymän toisen asteen yhteistyöryhmä (edustaja ja henkilökohtainen
varajäsen)
Kutsuntalautakunta (edustaja ja varajäsen)
KPEDU Perhon toimipaikan seurantaryhmä (3 luottamushenkilöedustaa ja
viranhaltijoista kunnanjohtaja, sivistysjohtaja, yläkoulun ja lukion rehtori sekä
opinto-ohjaaja).
Yhtiökokousedustajat ja hallituksen jäsenet;
Suomenselän Lentokenttä Oy (yhtiökokousedustaja ja varaedustaja)
Suomenselän Lentokenttä Oy (esitys hallituksen jäseneksi ja henkilökohtaiseksi
varajäseneksi)
Millespakka Oy (yhtiökokousedustaja ja varaedustaja)
Millespakka Oy (esitys hallituksen jäseneksi ja henkilökohtaiseksi varajäseneksi)
KaseNet Oy (yhtiökokousedustaja ja varaedustaja)
KaseNet Oy (esitys hallituksen jäseneksi ja henkilökohtaiseksi varajäseneksi)
Jyta Omaisuus Oy (yhtiökokousedustaja ja varaedustaja)
Jyta Omaisuus Oy (esitys hallituksen jäseneksi ja henkilökohtaiseksi varajäseneksi)
Perhon Ravirata Oy (yhtiökokousedustaja ja varaedustaja)
Kokkolanseudun Kehitys, Kosek Oy (yhtiökokousedustaja ja varaedustaja)
Kokkolanseudun Kehitys, Kosek Oy (esitys hallituksen jäseneksi ja henkilökohtaiseksi
varajäseneksi)
Perhon Kehitysyhtiö Oy (yhtiökokousedustaja ja varaedustaja)
Perhon Kehitysyhtiö Oy (esitykset hallituksen jäseneksi (6 kpl) ja varajäseneksi (3 kpl))
Kiinteistö Oy Perhon Kartano(yhtiökokousedustaja ja varaedustaja)
Kiinteistö Oy Perhon Kartano (esitykset hallituksen jäseneksi (5 kpl))
Asunto Oy Perhonjokiranta (yhtiökokousedustaja ja varaedustaja)
Asunto Oy Perhonjokiranta (esitykset hallituksen jäseneksi (2 kpl))
Asunto Oy Rivihiekka (yhtiökokousedustaja ja varaedustaja)
Asunto Oy Rivihiekka (esitykset hallituksen jäseneksi (2 kpl))
Perhon Opiskelija-asunnot Oy (yhtiökokousedustaja ja varaedustaja)
Perhon Opiskelija-asunnot Oy (esitykset hallituksen jäseneksi (4 kpl) ja varajäseniksi 1
kpl))
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Lisätietoja asiasta/päätöksestä antaa kunnanjohtaja Lauri Laajala, puh. 0400 517 380 tai
lauri.laajala@perho.com.

Ehdotus:

Kunnanhallitus päättää edustajat eri yhteisöihin ja yhtiöihin ajalle 8/2021-5/2023.

Päätös:

Kunnanhallitus nimesi edustajat eri yhteisöihin ja yhtiöihin ajalle 8/2021-5/2023
seuraavasti:
Chydenius-instituutti
edustaja
sivistysjohtaja

henkilökohtainen varajäsen
yläkoulun ja lukion rehtori

Pohjanmaan pelastusalan liitto ry
edustaja
Matti Kytölä

henkilökohtainen varajäsen
Pekka Riihimäki

K-P:n Korkeakouluyhdistyksen yhdistyskokous
edustaja
henkilökohtainen varajäsen
yläkoulun ja lukion rehtori
sivistysjohtaja
K-P:n koulutusyhtymän toisen asteen yhteistyöryhmä
edustaja
henkilökohtainen varajäsen
yläkoulun ja lukion rehtori
sivistysjohtaja
Kutsuntalautakunta
edustaja
kunnanjohtaja

varajäsen
kunnanhallituksen puheenjohtaja

KPEDU Perhon toimipaikan seurantaryhmä
luottamushenkilöedustajat
Tapio Peltokangas, Jarkko Sivula ja Pekka Riihimäki
Yhtiökokousedustajat ja hallituksen jäsenet;
Suomenselän Lentokenttä Oy
yhtiökokousedustaja
varaedustaja
Sirpa Itäniemi
Matti Kytölä
Suomenselän Lentokenttä Oy
hallituksen jäsen
Sirpa Itäniemi

henkilökohtaiseksi varajäsen
Matti Kytölä

Millespakka Oy
yhtiökokousedustaja
Matti Kellokoski

varaedustaja
Antti Isomöttönen

Millespakka Oy
hallituksen jäsen
Matti Kellokoski

henkilökohtainen varajäsen
Antti Isomöttönen

KaseNet Oy
yhtiökokousedustajaksi Mikko Tamminen
KaseNet Oy
Pöytäkirjan tarkastus
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hallituksen jäsen
Lauri Laajala

henkilökohtainen varajäsen
Mikko Tamminen

Jyta Omaisuus Oy
yhtiökokousedustaja
Tapio Peltokangas

varaedustaja
Sirpa Itäniemi

Jyta Omaisuus Oy
hallituksen jäsen
Lauri Laajala

henkilökohtainen varajäsen
Tapio Peltokangas

Perhon Ravirata Oy
yhtiökokousedustaja
Pekka Riihimäki

varaedustaja
Ahti Taivassalo

Kokkolanseudun Kehitys, Kosek Oy
yhtiökokousedustaja
Matti Louhula

varaedustaja
Mika V. Kellokoski

Kokkolanseudun Kehitys, Kosek Oy
hallituksen jäsen
Lauri Laajala

henkilökohtainen varajäsen
Matti Louhula

Perhon Kehitysyhtiö Oy
yhtiökokousedustaja
Matti Louhula

varaedustaja
Rami Erkkilä

Kiinteistö Oy Perhon Kartano
yhtiökokousedustaja
Pekka Riihimäki

varaedustaja
Mika V. Kellokoski

Asunto Oy Perhonjokiranta
yhtiökokousedustaja
Mika Kellokoski

varaedustaja
Mirja Siironen

Asunto Oy Perhonjokiranta
hallituksen jäseniksi
Mika Kellokoski

Mirja Siironen

Asunto Oy Rivihiekka
yhtiökokousedustaja
Sirpa Itäniemi

varaedustaja
Tapio Peltokangas

Asunto Oy Rivihiekka
hallituksen jäseniksi
Tapio Peltokangas

Sirpa Itäniemi

Perhon Opiskelija-asunnot Oy
yhtiökokousedustaja
Matti Louhula

varaedustaja
Mirja Siironen

Samalla kunnanhallitus päätti siirtää Perhon Kehitysyhtiö Oy:n esitykset hallituksen
jäseniksi (6 kpl) ja varajäseniksi (3 kpl), Kiinteistö Oy Perhon Kartanon esitykset
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hallituksen jäseniksi (5 kpl) ja Perhon Opiskelija-asunnot Oy:n esitykset hallituksen
jäseniksi (4 kpl) ja varajäseneksi (1 kpl) nimeämiset seuraavaan kokoukseen.
---

-----
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KUNNANHALLITUKSEN EDUSTAJAT ERI LAUTAKUNNISSA AJALLA 8/2021-5/2023
Khall § 213

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

Perhon kunnan hallintosäännön 138 §:n mukaan kunnanhallitus voi määrätä muihin
toimielimiin edustajansa, jolla on puhe- ja läsnäolo-oikeus toimielimen kokouksessa.
Edustajaksi voidaan määrätä myös kunnanhallituksen varajäsen tai kunnanjohtaja.
Lisäksi hallintosäännön 137 §:n mukaan kunnan eri toimielinten kokouksissa on jäsenten lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus kunnanhallituksen kokouksessa valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla sekä muun toimielimen kokouksessa kunnanhallituksen puheenjohtajalla ja kunnanjohtajalla sekä ao. osaston päälliköllä. Muiden kuin
edellä mainittujen henkilöiden läsnäolosta ja puheoikeudesta päättää asianomainen
toimielin.
Lisätietoja asiasta/päätöksestä antaa kunnanjohtaja Lauri Laajala, puh. 0400 517 380 tai lauri.laajala@perho.com.

Ehdotus:

Kunnanhallitus päättää nimetä edustajansa sivistyslautakuntaan, hyvinvointilautakuntaan, tekniseen lautakuntaan sekä ympäristölautakuntaan.

Päätös:

Kunnanhallitus nimesi edustajat lautakuntiin seuraavasti:
- sivistyslautakunta
- hyvinvointilautakunta
- tekninen lautakunta
- ympäristölautakunta

---

-----
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KUNNANHALLITUKSEN KOKOUSAIKATAULU SYYSKAUDELLA 2021
Khall § 214

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

Perhon kunnan hallintosäännön 131 §:n (Kokousaika- ja paikka) mukaan toimielin
määrää kokouksen ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, mikäli puheenjohtaja
katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee
puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä
varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. Puheenjohtaja voi perustellusta
syystä peruuttaa kokouksen.
Hallintosäännön 132 §:n (Kokouksen koolle kutsuminen) mukaan kokouskutsun antaa
puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtaja.
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä mikäli mahdollista,
siinä käsiteltävät asiat (esityslista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan
kokouskutsun yhteydessä vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta.
Hallintosäännön 133 §:n (Sähköinen kokouskutsu) mukaan kokouskutsu, esityslista,
liitteet ja oheismateriaali voidaan lähettää sähköisesti. Tällöin kunnanhallitus tai sen
nimeämä viranhaltija vastaa siitä, että tähän tarvittavat tekniset laitteet, järjestelmät ja
tietoliikenneyhteydet ovat käytettävissä.
Kutsu kunnanhallituksen kokoukseen lähetetään jäsenille kunnanhallituksen vuoden
ensimmäisessä kokouksessa päättämällä tavalla. Siitä on samalla annettava tieto
kunnanvaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajille sekä kunnanjohtajalle.
Kunnanhallituksen aikaisemman käytännön mukaan varsinaiset kokoukset on pidetty
erikseen laadittavan aikataulun mukaan, pääsääntöisesti kahden viikon välein.
Kokouskutsu ja esityslista on julkaistu sähköiseen kokoushallintaan torstaina ennen
seuraavana maanantaina pidettävää kokousta.
Kunnanhallituksen pöytäkirjat on tarkastettu toisena arkipäivänä kokouksesta ja ne on
pidetty yleisesti nähtävänä kolmantena arkipäivänä kokouksesta. Pöytäkirjat
allekirjoitetaan sähköisesti kunnanhallituksen 6.5.2020 §:ssä 102 tekemän päätöksen
mukaisesti.
Toimielinten pöytäkirjat ovat nähtävänä myös Perhon kunnan www-sivuilla osoitteessa
www.perho.com => Pöytäkirjat/esityslistat.
Ehdotus kunnanhallituksen kokousaikatauluksi syyskaudelle 2021 oheismateriaalina.
Lisätietoja asiasta/päätöksestä antaa kunnanjohtaja Lauri Laajala, puh. 0400 517 380 tai
lauri.laajala@perho.com.

Ehdotus:

Kunnanhallitus päättää kunnanhallituksen kokouskäytännöstä syyskaudelle 2021, että
1. varsinaiset kokoukset pidetään erikseen
pääsääntöisesti joka toinen maanantai klo 16.00

laaditun

aikataulun

mukaan,

2. kokouskutsu ja esityslista julkaistaan sähköiseen kokoushallintaan torstaina ennen
seuraavana maanantaina pidettävää kokousta
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3. kunnanhallituksen pöytäkirjat tarkastetaan toisena arkipäivänä kokouksesta ja ne
pidetään yleisesti nähtävänä kolmantena arkipäivänä kokouksesta.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

---

-----
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KIINTEISTÖNLUOVUTUSILMOITUKSET
Khall § 215

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
5.-18.8.2021 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
5.-18.8.2021 toteutuneissa kiinteistökaupoissa.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

---

-----
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LAUTAKUNTIEN PÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLE
Khall § 216

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 5.8.2021, §:t 94-102
- tekninen lautakunta 1.8.2021, §:t 78-85
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 § 217

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 5.8. - 18.8.2021 jaetuissa asiakirjoissa:
Alakoulujen yhteinen rehtori
Kunnanjohtaja
Nuoriso- ja vapaa-ajansihteeri
Rakennustarkastaja
Siivous- ja ravitsemispäällikkö
Sivistys- ja hallintojohtaja
Sivistysjohtaja
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 5.8. - 18.8.2021, eikä
käytä niihin otto-oikeutta.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

---

-----
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TIETOONSAATETTAVAT ASIAT
Khall § 218

Valmistelija hallintosihteeri Armi Kirvesmäki, puh. 0400 798 010.

Ehdotus:

Kunnanhallitukselle saatetaan tiedoksi seuraavaa:
1. Keski-Pohjanmaan Koulutuskuntayhtymän yhtymähallituksen 12.8.2021 pidetyn
kokouksen pöytäkirja esityslistan oheismateriaalina.
2. SOITEn hallituksen
oheismateriaalina.

9.8.2021

pidetyn

kokouksen

pöytäkirja

esityslistan

3. Maakuntahallituksen
oheismateriaalina.

23.8.2021

pidetyn

kokouksen

pöytäkirja

esityslistan

4. Keski-Pohjanmaan liiton toiminnan ja talouden osavuosiraportti esityslistan
oheismateriaalina.
5. Keski-Pohjanmaan liiton Osavuosikatsaus 4–6/2021 esityslistan oheismateriaalina.
6. Keski-Pohjanmaan liitto - toteumavertailu esityslistan oheismateriaalina.
Tietoonsaatettavien asioiden materiaalit ovat nähtävillä kokouksessa.
Lisätietoja tästä päätöksestä antaa kunnanjohtaja Lauri Laajala, puh. 0400 517 380 tai
lauri.laajala@perho.com.

Päätös:

Asiat saatettiin tiedoksi.

---

-----
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KUNTASTRATEGIAN TOTEUTUMINEN
Khall § 219

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

Kuntalain 37 §:n mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää
kunnan toiminnan ja talouden pitkänaikavälin tavoitteista.Kuntastrategiassa tulee ottaa
huomioon:
1) kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen;
2) palvelujen järjestäminen ja tuottaminen;
3) kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet;
4) omistajapolitiikka;
5) henkilöstöpolitiikka;
6) kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet;
7) elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen.
Kuntastrategian tulee perustua arvioon kunnan nykytilanteesta sekä tulevista
toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista kunnan tehtävien
toteuttamiseen. Kuntastrategiassa tulee määritellä myös sen toteutumisen arviointi ja
seuranta.
Kuntastrategian ottamisesta huomioon
laatimisessa säädetään 110 §:ssä.

kunnan

talousarvion

ja

-suunnitelman

Hallintosääntö 2 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten valmistelusta,
täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus johtaa kunnan toimintaa,
hallintoa ja taloutta. Kunnanhallitus vastaa kunnan toiminnan yhteensovittamisesta ja
omistajaohjauksesta sekä kunnan henkilöstöpolitiikasta ja huolehtii kunnan sisäisestä
valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä.
Uuden valtuustokauden käynnistyessä ja uuden kunnanhallituksen aloittaessa
työskentelyn seurataan hallituksen kokouksessa säännöllisesti kuntastrategian
toteutumista ja käydään keskustelu ajankohtaisista asioista.
Lisätietoja asiasta/päätöksestä antaa kunnanjohtaja Lauri Laajala, puh. 0400 517 380 tai
lauri.laajala@perho.com.

Ehdotus:

Kunnanhalllitus päättää merkitä käydyn keskustelun tiedoksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

---

-----
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LAUSUNTOPYYNTÖ/PELASTUSLAITOKSEN TALOUSARVIOESITYS 2022 JA EHDOTUS
TALOUSSUUNNITELMAKSI 2023-2024
Ymp § 32

Valmistelija rakennustarkastaja Jyri Harju, puh. 040 848 8243 tai jyri.harju@perho.com.

Pelastuslautakunta pyytää Perhon kunnalta lausuntoa koskien pelastuslaitoksen
talousarvioesitystä vuodelle 2022 ja ehdotusta taloussuunnitelmaksi vuosille
2023-2024 sekä lausuntoa koskien investointiesitystä vuodelle 2022 ja ehdotusta
investointisuunnitelmaksi vuosille 2023-2024. Lausunto pyydetään antamaan
31.8.2021 mennessä.
Perhon
paloasemaa
koskeva
talousarvio
kuuluu
kayttötalouden
ympäristölautakunnan alaisuuteen, joten lautakunta antaa siitä lausuntonsa.

osalta

Käyttötalous 2022 pohjautuu voimassa olevaan palvelutasopäätökseen sekä vuosille
2021-2025 hyväksytyn palvelutasopäätöksen suunnitelmaan. Henkilöstömenoihin
esitetään sopimusten mukaiset korotukset.
Investointiosa vuodelle 2022 sisältää taloussuunnitelmasta talousarviovuodelle siirtyvät
hankinnat tarkennettuna talousarviovuoden erityistarpeilla. Investointisuunnitelma
2023-2024 pohjautuu voimassa olevan palvelutasopäätöksen tasoon.
Talousarvioehdotus 2022 ja ehdotus taloussuunnitelmaksi 2023-2024 sekä
investointiehdotus 2022 ja ehdotus investointisuunnitelmaksi 2023-2024 on jaetuissa
asiaskirjoissa.
Lisätietoja asiasta/päätöksestä antaa rakennustarkastaja Jyri Harju, puh. 040 848 8243 tai
jyri.harju@perho.com.

Ehdotus:

Ympäristölautakunta toteaa ettei sillä ole huomauttamista pelastuslaitoksen
talousarvioesitykseen vuodelle 2022 ja ehdotukseen taloussuunnitelmaksi vuosille
2023-2024.
Ympäristölautunta esittää talousarvioehdotuksen ja investointiosan
kunnanhallitukselle lausuttavaksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

---

-----

Khall § 220

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

Ehdotus:

Kunnanhallitus päättää
1. hyväksyä pelastuslautakunnan esityksen vuoden 2022 talousarvioksi sekä vuosien
2023-2024 taloussuunnitelmaksi sekä vuoden 2022 investointisuunnitelmaksi ja
2. esittää kunnanvaltuustolle pelastuslautakunnan talousarvioesityksen sisältämän
maksuosuuden varaamista ympäristölautakunnan vuoden 2022 talousarvioesitykseen
sekä pelastuslautakunnan investointiohjelman sisältämän määrärahan vuoden 2022
investointiohjelmaan.
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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
208, 210, 216, 217, 219, 220
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät
211, 212, 213, 214, 218
Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 6 § tai muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin
ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet
215 §, 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
211, 212, 213, 214, 218
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.
VALITUSOSOITUS
Pöytäkirjan tarkastus

PERHON KUNTA

PÖYTÄKIRJA

Kunnanhallitus

23.08.2021

Valitusviranomainen
ja valitusaika

15/2021
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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

Pöytäkirjan tarkastus

