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OSALLISTUJAT
Nimi
Kytölä Mika
Humalajoki Asko
Honkonen Alina
Kalliokoski Jukka
Kinnunen Laura
Kivelä Markus
Rannila Mari

Klo
18.00 - 19.54
18.00 - 19.54
18.00 - 19.54
18.00 - 19.54
18.00 - 19.54
18:05 - 19.54
18.00 - 19.54

MUU

Anisimaa Alpo

18.00 - 19.54 tekninen johtaja

POISSA

Louhula Matti
Kytölä Matti
Laajala Lauri

LÄSNÄ

Tehtävä
pj.
vpj.
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Lisätiedot

esittelijä

kh:n pj.
kh:n edustaja
kunnanjohtaja

KÄSITELLYT ASIAT 95 - 99
LAILLISUUS JA
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
PÄÄTÖSVALTAISUUS
ALLEKIRJOITUKSET
Pöytäkirja allekirjoitettu sähköisesti.
Mika Kytölä
Alpo Anisimaa
puheenjohtaja
pöytäkirjanpitäjä
PÖYTÄKIRJAN
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jukka Kalliokoski ja Laura Kinnnen
TARKASTUS
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi ja se on
allekirjoitettu sähköisesti .
PÖYTÄKIRJAN
NÄHTÄVÄNÄPITO

Pöytäkirjan tarkastus

Tämä pöytäkirja on julkaistu kunnan verkkosivuille 29.9.2021 mennessä.
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VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN TEKNISELLE LAUTAKUNNALLE
Tekla § 95

Valmistelija tekninen johtaja Alpo Anisimaa, puh. 0400 510 706.

Kuntalain 92 §:n mukaan kunnanhallitus tai lautakunta 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 63 §: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.
Teknisen johtajan, rakennustarkastajan ja siivous- ja ravitsemispäällikön
viranhaltijapäätökset ajalta 2.-15.9.2021 esityslistan oheismateriaalina.
Lisätietoja tästä päätöksestä antaa tekninen johtaja Alpo Anisimaa, puh. 0400 510 706.

Ehdotus:

Tekninen lautakunta merkitsee viranhaltijapäätökset ajalta 2.-15.9.2021 tiedoksi, eikä
käytä niihin otto-oikeutta.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

---

-----
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OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2021 / TEKLA
Tekla § 96

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

Kunnanhallitus käsittelee 27.9.2021 osavuosikatsausta ajalta 1.1.-31.8.2021. Teknisen
toimen osalta käyttötalous on kehittynyt kustannusten osalta talousarvion mukaisesti.
Tuottojen osalta ollaan noin 4% jäljessä tavoitellusta.
Teknisen lautakunnan osavuosikatsaus 1.1.-31.8.2021 oheismateriaaleissa.
Lisätietoja asiasta/päätöksestä antaa tekninen johtaja Alpo Anisimaa, puh. 0400 510 706 tai
alpo.anisimaa@perho.com.

Ehdotus:

Lautakunta merkitsee osavuosikatsauksen 1.1.-31.8.2021 tietoonsaatetuksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että Markus Kivelä saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo
18.05.

---

-----
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07.09.2021
21.09.2021

TALOUSARVIO 2022 / TEKLA TAES1
Tekla § 92

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

Kunnanvaltuusto on talousseminaarissaan linjannut koko kunnan vuoden 2022
talousarvion laatimista ja kunnanhallitus antaa raamit teknisen lautakunnan
talousarviolle 8.9.2021.
Päälinjana on, että kustannustasoon tehdään 1% tarkistus varaus palkkoihin ja
yhtiöittämisen vaikutukset poistetaan/huomioidaan teknisen lautakunnan raamissa.
Muutoin toimintakate on vuoden 2021 talousarvion tasossa.
Lautakunta voi antaa ohjeita/painopisteitä käyttötalouden talousarvion laatimiseen,
sekä ehdottaa kunnan strategisiin tavoitteisiin tähtääviä toimenpiteitä ja mittareita
teknisen lautakunnan osuuteen. Toimenpide-ehdotukset voivat olla käyttötalouteen tai
investointeihin liittyviä.
Ensimmäinen talousarvioehdotus tuodaan lautakunnan käsittelyyn seuraavassa
kokouksessa.
Lisätietoja asiasta/päätöksestä antaa tekninen johtaja Alpo Anisimaa, puh. 0400 510 706 tai
alpo.anisimaa@perho.com.

Ehdotus:

Lautakunta antaa ohjeita/painopisteitä käyttötalouden talousarvion laatimiseen, sekä
ehdottaa kunnan strategisiin tavoitteisiin tähtääviä toimenpiteitä ja mittareita teknisen
lautakunnan osuuteen.

Päätös:

Lautakunta päätti, että talousarvio laaditaan vuoden 2021 talousarvion perusteella.
Talousariossa huomioidaan 1% palkankorotusvaraus, sekä kunnanhallituksen antama
raami.
Merkittiin, että Lauri Laajala ja Matti Kytölä saapuivat kokoukseen tämän pykälän
käsittelyn aikana klo 19.43.

---

-----

Tekla § 97

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

Kunnanhallitus on kokouksessaan 7.9.2021 antanut teknisen lautakunnan
talousarviolle raamiksi (ulkoinen raami) menot -3.272.946 € ja tulot 2.276.420 €, eli
netto -996.526 € ennen sisäisiä- ja poistoeriä.
Tekninen johtaja on laatinut teknisen lautakunnna 1. talousarvio esityksen vuoden
2021 talousarvion pohjalta huomioiden 1% palkankorotusvarauksen ja yhtiöittämisien
vaikutukset talousarvioon.
Ensimmäinen esitys ei mahdu annettuun raamiin.
TAES1 ja huomioitavat asiat oheismateriaaleissa.
Lisätietoja asiasta/päätöksestä antaa tekninen johtaja Alpo Anisimaa, puh. 0400 510 706 tai
alpo.anisimaa@perho.com.
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Ehdotus:

Lautakunta päättää
kunnanhallitukselle.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

---

-----
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TIETOONSAATETTAVAT ASIAT
Tekla § 98

Valmistelija tekninen johtaja Alpo Anisimaa, puh. 0400 510 706 tai alpo.anisimaa@perho.com.
Lisätietoja asiasta/päätöksestä antaa tekninen johtaja Alpo Anisimaa, puh. 0400 510 706 tai
alpo.anisimaa@perho.com.

Ehdotus:

Tekninen lautakunta merkitsee seuraavat asiat tiedoksi:
1.
2.

sähkönhintakiinnitys
vesinäytteet

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

---

-----
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MUUT MAHDOLLISET ASIAT
Tekla § 99

Lisätietoja asiasta/päätöksestä tekninen johtaja Alpo Anisimaa, puh. 0400 510 706 tai
alpo.anisimaa@perho.com.

Ehdotus:

Käsitellään muut mahdolliset asiat.

Päätös:
Lautakunnan varapuheenjohtaja Asko Humalajoki tiedusteli etätyöpiste aloitteen
tilannetta. Kunnalla ei tällä hetkellä ole varsinaisia tiloja etätyöpisteiksi. Kunnantalon
alakerran remontin yhteydessä on mahdollista tehdä 1-2 etätyöpistettä.
Hiekanmäen villikissa loukutus on nostettu esille Helsingin eläinsuojeluyhdistyksen
(hesy.fi) tiedotteeessa 9.9.2021. Loukutus on keskeytetty, koska eläinsuojeluyhdistys
epäilee toimenpiteen laillisuutta. Tämä väite tarkistetaan ja loukutusta jatketaan
myöhemmin tiedotettavana ajankohtana.
---

-----
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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
95-99
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät

Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 6 § tai muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin
ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

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

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
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Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea
muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Vaasan hallinto-oikeus
PL 204
65101 VAASA
Kunnallisvalitus, pykälät

Valitusaika

30 päivää

Hallintovalitus, pykälät

Valitusaika

30 päivää

(Valitusaika 30 pv päätöksenantopäivästä lukien, tätä päivää lukuunottamatta.)
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin
tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.
Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
00520 HELSINKI
Pykälät

Valituksen muoto ja
sisältö

Valitusaika

14 päivää

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

Lisätietoja:
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
Liitetään pöytäkirjaan
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