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OSALLISTUJAT
LÄSNÄ

MUU

Nimi
Kytölä Mika
Humalajoki Asko
Honkonen Alina
Kivelä Markus
Rannila Mari
Syrjälä Toni
Erkkilä Rami

Klo
18.00 - 20.18
18.00 - 20.18
18.00 - 20.18
18:04 - 20.18
18.00 - 20.18
18:00 - 20:18
18:00 - 20:18

Tehtävä
pj.
vpj.
jäsen
jäsen
jäsen
varajäsen
varajäsen

Louhula Matti
Kytölä Matti
Laajala Lauri
Anisimaa Alpo

18.00 - 20.18
18.00 - 20.18
18.00 - 20.18
18.00 - 20.18

kh:n pj.
kh:n edustaja
kunnanjohtaja
tekninen johtaja

POISSA

Kalliokoski Jukka
Kinnunen Laura
Kykyri Kerttu

KÄSITELLYT ASIAT
LAILLISUUS JA
PÄÄTÖSVALTAISUUS

127 - 133
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Lisätiedot

esittelijä/
pöytäkirja
npitäjä

jäsen
jäsen
jäsen

Kunnan valtuusto on myöntänyt Laura Kinnuselle eron luottamustehtävästä
teknisestä lautakunnasta 13.12.2021. Tilalle on valittu varsinaiseksi jäseneksi
Kerttu Kykyri.

ALLEKIRJOITUKSET

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS

PÖYTÄKIRJAN
NÄHTÄVÄNÄPITO

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja allekirjoitettu sähköisesti.
Mika Kytölä
Alpo Anisimaa
puheenjohtaja
pöytäkirjanpitäjä
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mari Rannila ja Toni Syrjälä
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi ja se on
allekirjoitettu sähköisesti.
Tämä pöytäkirja on julkaistu kunnan verkkosivuille 17.12.2021.
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VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN TEKNISELLE LAUTAKUNNALLE
Tekla § 127

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 10.11.-7.12.2021 esityslistan oheismateriaalina.
Lisätietoja tästä päätöksestä antaa tekninen johtaja Alpo Anisimaa, puh. 0400 510 706.

Teknisen johtajan ehdotus:
Tekninen lautakunta merkitsee viranhaltijapäätökset ajalta 10.11.-7.12.2021 tiedoksi,
eikä käytä niihin otto-oikeutta.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

---

--

Merkittiin, että Markus Kivelä saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo
18:04.
---

-----
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SIIVOUS- JA RAVITSEMISPÄÄLLIKÖN TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN VIRAN TÄYTTÖLUPA
Tekla § 128

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

Teknisen lautakunnan valitsemat (9.8.2021 §79) hakijat eivät ottaneet virkaa vastaan.
Tekninen johtaja on palkannut määräaikaisena vt. siivous- ja ravitsemispäällikön
hoitamaan virkaa kunnes virkasaadaan täytettyä ja tämä määräaikainensopimus on
päättymässä 28.2.2022.
Siivous- ja ravitsemispäällikön virkaan kuuluu hallintosäännön mukaisesti toimia
vastuualueen esimiehenä, vastaa toimialansa kehittämisestä, vastaa kunnan
keittiöiden
ravintosuositusten
mukaisista
ruokalistoista,
vastaa
yksiköiden
omavalvonnasta, valmistelee siivous- ja ravitsemistoimen hankinnat tekniselle
lautakunnalle ja valmistelee oman vastuualueensa talousarvion. Viran tehtävien
luonteeseen kuuluu, että toimintaa johdetaan pitkäjänteisesti ja esimiesasemassa
toimiva henkilö näin kriittisellä alalla on tärkeässä asemassa. Näin ollen ei ole
perusteltua jatkaa viranhoitoa määräaikaisena.
Virka ja siitä aiheutuvat palkkakustannukset on huomioitu talousarvion laadinnassa ja
henkilöstösuunnitelmassa.
Kunnan rekrytointiohjeen mukaisesti laadittu hakuilmoitus sekä arviointilomake on
oheismateriaaleissa lautakunnan hyväksyttäväksi.
Lisätietoja asiasta/päätöksestä antaa tekninen johtaja Alpo Anisimaa, puh. 0400 510 706 tai
alpo.anisimaa@perho.com.

Teknisen johtajan ehdotus:
Lautakunta päättää
1.
anoa kunnanhallitukselta siivous- ja ravitsemispäällikön toistaiseksi voimassa
olevan viran täyttölupaa
ja mikäli kunnanhallitus myöntää täyttöluvan
2.
hyväksyä laaditun hakuilmoituksen ja arviointilomakkeen
3.
valtuuttaa teknisen johtajan käynnistämään siivous- ja ravitsemispäällikön
rektytoinnin
4.
nimetä
haastatteluryhmään
teknisen
johtajan,
teknisen
lautakunnan
puheenjohtajan, Alina Honkonen ja Mari Rannila.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

---

-----

Pöytäkirjan tarkastus
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KEITTIÖTYÖNTEKIJÄN TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN TOIMEN PERUSTAMINEN SIIVOUSJA RAVITSEMISTIIMIIN
Tekla § 129

Valmistelija vt. siivous- ja ravitsemispäällikkö Sirpa Itäniemi, puh. 0400 241 124 tai
sirpa.itaniemi@perho.com.

Mäntymetsän päiväkodin keittiön henkilöstö mitoitus on laskettu 1,5 henkilötyövuodelle
ennen päiväkodin aloittamista. Nyt käytännön toiminnan vakaantuessa on
osoittautunut ettei kyseisen henkilöstön määrä ole riittävä.
Muutoksia mitoitukseen nähden ovat:
1.
hoidossa olevien lasten lukumäärä on noussut. Mitoitusta laadittaessa lasten
määrä arvio oli 100-130 lasta
2.
päiväkodin ruokailut jakautuvat niin pitkälle ajalle että yhden henkilön työpäivän
pituus ei riitä ruokailuaikojen hoitamiseen. Aamupalaa tarjoillaan klo 7.45-8.30,
lounas 10.40-12.00, välipalat 13.45-14.30 ja vuorohoidolle päivällinen
17.00-17.30 ja iltapala 20.00-20.30. Päivällinen ja iltapala laitetaan valmiiksi ja
vuorohoidon hoitajat jakavat ruuan ja mahdollisuuksien mukaan tiskaavat, jos
ruokailijoita on vähän.
3.
ruokaa jaetaan kuuteen ryhmään ja kolme ryhmää ruokailee ruokasalissa.
Mitoituksessa laskettiin kolme ryhmätiloissa ruokailevaa ryhmää ja 3-4
ruokalassa ruokailevaa ryhmää.
Näistä muutoksista johtuen työntekijöille ei ole voitu järjestää lakisääteiset taukoja
työpäivän aikana. Tilannetta helpottamaan päiväkodin keittiölle on palkattu
keittiöapulainen palkkatuella, joka hyvin toimiessaan on ollut riittävä, mutta henkilöiden
vaihtuvuus on aiheuttanut ylimääräistä kuormitusta jo tiukilla olevalle vakituiselle
henkilöstölle, kun on pitänyt perehdyttää uutta palkkatuellista.
Talousarviossa vuodelle 2022 on varattu koulujen ja päiväkodin keittiölle yksi
palkkatuellinen toimi (palkkakustannukset ja tuki), mikäli perustetaan uusi vakinainen
toimi päiväkodin keittiölle keittiötyöntekijälle voidaan palkkakustannukset kattaa
vähentämällä palkkatuellinen paikka, jolloin jää talousarviossa oleva palkkatuki
saamatta kyseiseltä paikalta (10.000 euroa). Näin kokonaisvaikutus teknisen toimen
talousarvioon on 10.000 euroa vuodelle 2022.
Kunnan rekrytointiohjeen mukaisesti laadittu hakuilmoitus sekä arviointilomake
oheismateriaaleissa.
Lisätietoja asiasta/päätöksestä antaa tekninen johtaja Alpo Anisimaa, puh. 0400 510 706 tai
alpo.anisimaa@perho.com.

Teknisen johtajan ehdotus:
Lautakunta päättää
1.
anoa kunnanhallitukselta ja edelleen valtuustolta, että siivous- ja ravitsemistiimiin
perustetaan uusi keittiötyöntekijän toimi ja että sille myönnetään täyttölupa
ja mikäli valtuusto perustaa uuden keittiötyöntekijän toistaiseksi voimassa olevan
toimen siivous- ja ravitsemistiimiin ja kunnanhallitus on myöntänyt täyttöluvan
toistaiseksi voimassa olevalle keittiötyöntekijän toimelle
2.
3.
Pöytäkirjan tarkastus

hyväksyä laaditun hakuilmoituksen ja arviointilomakkeen
valtuuttaa teknisen johtajan käynnistämään keittiötyöntekijän rekrytoinnin
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nimetä haastattelu ryhmään teknisen johtajan, siivous- ja ravitsemispäällikön,
teknisen lautakunnan puheenjohtajan sekä Asko Humalajoen.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

---

-----
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KAAVOITUSALOITE AHVENLAMMEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVAN
KÄYNNISTÄMISESTÄ
Tekla § 130

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

Kaavoitusaloite on tullut Pohjan Voima Oy:ltä.
"Pohjan Voima Oy suunnittelee tuulivoimapuiston rakentamista Perhoon, noin 12-17
kilometriä Perhon keskustaajamasta luoteeseen. Hankealue sijoittuu Perhon kunnan
luoteisosaan, Halsuan ja Vetelin kuntarajojen tuntumaan. Hankkeessa on tarkoitus
rakentaa enintään 9 tuulivoimalaa, joiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä
(tornin korkeus 200 metriä, siiven pituus 100 metriä). Voimaloiden yksikköteho on noin
6–10 MW ja niiden kokonaisteho noin 50–90 MW. Alustavia voimalaitospaikkoja
koskevat maanvuokrasopimukset on pääosin solmittu maanomistajien kanssa.
YVA-lain liitteen 1 hankeluettelon mukaan YVA-menettelyä tulee soveltaa
tuulivoimapuistoihin, joissa voimalaitosten määrä on vähintään 10 tai niiden
yhteenlaskettu kokonaisteho on vähintään 45 MW. Suunniteltu tuulivoimahanke kuuluu
näin ollen YVA-lain hankeluetteloon. Pohjan Voima tulee käymään hankesuunnittelun
alussa ELY-keskuksen kanssa YVA-lain mukaisen ennakkoneuvottelun hankkeen
hallinnollisista menettelyistä, selvitystarpeista sekä hankkeen muista lähtökohdista.
Tuulivoimapuiston rakentaminen tulee perustua oikeusvaikutteiseen osayleiskaavaan.
Esitämme, että YVA-menettely ja kaavoitus laaditaan erillismenettelyinä rinnakkain ja
sovitetaan aikataulullisesti yhteen siten, että mm. YVA:n ja kaavan yleisötilaisuudet
ovat yhteisiä. Hankkeen liittyminen sähköverkkoon tarkentuu hankkeen edetessä
laadittavien vaikutusten arvioinnin ja hankesuunnittelun myötä. Hankkeelle on saatu
Puolustusvoimien hyväksyntä.
Pohjan Voima esittää kaavoituksen käynnistämistä seuraavasti:
• Perhon kunta hyväksyy kaavoitusaloitteen ja käynnistää oikeusvaikutteisen
osayleiskaavan laatimisen maankäyttö- ja rakennuslain ja 77 a § mukaan siten, että
tuulivoimaloiden rakennusluvat voidaan myöntää osayleiskaavan perusteella.
• Pohjan Voima vastaa osayleiskaavan laadinnan, selvitysten ja suunnitelmien
kustannuksista. Lisäksi yhtiöltä peritään Perhon kunnassa kaavoituksesta ja muista
kaavoitukseen liittyvistä viranomaistehtävistä perittävien maksujen mukaiset
kustannukset kaavahankkeen käsittelystä ja kaavoituksen ohjauksesta. Vastaavasti
Perhon kunta vastaa omista hallinnollisista kustannuksistaan osayleiskaavan
käsittelyvaiheisiin liittyvissä lakisääteisissä tehtävissä.
• Pohjan Voima tulee esittämään kaavaa laativaksi konsultiksi kaavoittajan, jolla on
kaavan laatijan pätevyys ja jonka tulee täyttää myös Perhon kunnan laatuvaatimukset.
Kaavoittajan valinta esitetään Perhon kunnan hyväksyttäväksi.
• Kaava-alueen rajaukseksi esitämme oheisen kuvan (Liite 1) mukaista aluerajausta.
Kaava-alueen rajaus ja tuulivoimaloiden sijoittelu täsmentyvät myöhemmin laadittavien
selvitysten ja vaikutusten arviointien perusteella. Myös tiestön ja sähköaseman sijainnit
täsmentyvät suunnittelun aikana."
Kaavoitusaloite liitteineen oheismateriaaleissa.
Lisätietoja asiasta/päätöksestä antaa tekninen johtaja Alpo Anisimaa, puh. 0400 510 706 tai
Pöytäkirjan tarkastus
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alpo.anisimaa@perho.com.

Teknisen johtajan ehdotus:
Lautakunta päättää
1.
esittää
kunnanhallitukselle,
että
Ahvenlammen
alueelle
laaditaan
oikeusvaikutteinen osayleiskaava tuulivoimapuistolle (MRL 132/1999, 44 §, 77a
§, 77b §)
2.
esittää kunnanhallitukselle, että kaavoitussopimus Pohjan Voima Oy:n kanssa
laaditaan ja tuodaan kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi
3.
merkitään tiedoksi, että kaavoituskustannuksista vastaa Pohjan Voima Oy, jolta
laskutetaan kunnalle aiheutuneet kustannukset sopimuksen mukaisesti
4.
myöhemmin nimettävä kaavoitus konsultti tuodaan kunnanhallitukselle
hyväksyttäväksi
Mikäli kunnanhallitus hyväksyy kaavoitussopimuksen,
5.
lautakunta päättää ilmoittaa kaavan vireille tulosta ja kuuluttaa asiasta, kun
osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma valmistuu.
---

-Keskustelun aikana Asko Humalajoki esitti, että lautakunta esittää kunnanhallitukselle
laadittavaksi ohjaavan strategian tuulivoimalle koko kunnan alueelle. Rami Erkkilä
kannatti esitystä.

Päätös:

Lautakunta päättää
1.
esittää
kunnanhallitukselle,
että
Ahvenlammen
alueelle
laaditaan
oikeusvaikutteinen osayleiskaava tuulivoimapuistolle (MRL 132/1999, 44 §, 77a
§, 77b §)
2.
esittää kunnanhallitukselle, että kaavoitussopimus Pohjan Voima Oy:n kanssa
laaditaan ja tuodaan kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi
3.
merkitään tiedoksi, että kaavoituskustannuksista vastaa Pohjan Voima Oy, jolta
laskutetaan kunnalle aiheutuneet kustannukset sopimuksen mukaisesti
4.
myöhemmin nimettävä kaavoitus konsultti tuodaan kunnanhallitukselle
hyväksyttäväksi
Mikäli kunnanhallitus hyväksyy kaavoitussopimuksen,
5.
lautakunta päättää ilmoittaa kaavan vireille tulosta ja kuuluttaa asiasta, kun
osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma valmistuu.
Lisäksi lautakunta esittää kunnanhallitukselle laadittavaksi ohjaavan strategian
tuulivoimalle koko kunnan alueelle.

---

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

---

-Merkittiin, että Mari Rannila ja Matti Kytölä poistui esteellisenä asian käsittelyn ajaksi
intressijääviyden vuoksi.

---

-----

Pöytäkirjan tarkastus
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KAAVOITUSALOITE KIRVESVUOREN TUULIVOIMA OSAYLEISKAAVAN KÄYNNISTÄMISESTÄ
Tekla § 131

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

Kaavoitusaloite on tullut Energiequelle Oy:ltä.
"Energiequelle Oy pyytää Perhon kuntaa käynnistämään tuulivoimaosayleiskaavan
laatimisen Perhon kunnassa Kirvesvuoren alueella liitteessä 1 esitetylle alustavalle
hankealueelle.
Kirvesvuoren suunniteltu tuulivoima-alue sijaitsee sekä Perhon että Kyyjärven
kunnissa, kuntarajan tuntumassa, noin 10 kilometriä Perhon keskustasta kaakkoon.
Alustavan hankealueen koko on yhteensä noin 1 500 hehtaaria, josta Perhon kunnan
osuus on noin 150 hehtaaria. Alueen rajaus tarkentuu suunnittelun edetessä.
Tavoitteena on rakentaa alueelle alustavasti noin 20 voimalaa käsittävä
tuulivoimapuisto, joista Perhon kuntaan olisi mahdollista sijoittaa noin 2 voimalaa.
Voimaloiden yksikköteho on 4-10 MW. Voimaloiden tarkempi lukumäärä, koko ja
sijainti tarkentuvat suunnittelun edetessä.
Alustavien selvitysten perusteella alue soveltuu hyvin tuulivoimatuotantoalueeksi.
Energiequelle Oy tekee alueen maaomistajien kanssa maanvuokrasopimukset ja
kaikille alueen maanomistajille tarjotaan maanvuokrasopimusta. Tällä hetkellä yli
puolet Kirvesvuoren Perhon puoleisesta alueesta on vuokrattuna.
Kaava laadittaisiin oikeusvaikutteisena tuulivoimaosayleiskaavana, jolloin kunta voi
myöntää rakennusluvat osayleiskaavan (MRL 44 §, 77a § ja 77b §) perusteella.
Hankekoko edellyttää ympäristövaikutusten arvioinnin suorittamista. Kirvesvuoren
tuulivoimaosayleiskaavat tultaisiin laatimaan kuntakohtaisina yleiskaavoina. Kyyjärven
kunnanhallitus on hyväksynyt Kirvesvuoren tuulivoimahankkeen Kyyjärven puoleisen
alueen kaavoitusaloitteen kokouksessaan 4.10.2021.
Tavoitteena on käynnistää hankkeen YVA-ohjelma ja osayleiskaavan OAS
alkuvuodesta 2022. Alueella tehtäisiin kattavat luontoselvitykset maastokaudella 2022,
jonka jälkeen edettäisiin YVA-selostus- ja kaavaluonnosvaiheisiin. Kaavoitus pyrittäisiin
viimeistelemään ja saamaan kunnan hyväksymiskäsittelyyn vuonna 2024.
Kaavan laatijaksi esitämme Sitowise Oy:tä. Sitowise on konsultointisuunnitteluyritys, jolla on kattava kokemus tuulivoimahankkeiden kaavaYVA-menetelmistä sekä niihin liittyvistä selvityksistä.

ja
ja

Energiequelle Oy esittää, että:
Perhon kunta käynnistää alueelle laadittavan tuulivoimaosayleiskaavan
Energiequelle vastaa YVA:n ja kaavan laadinnasta aiheutuvista konsultti,selvitys- ja kuulutuskustannus
Perhon kunta vastaisi omista hallinnollisista kustannuksistaan
Perhon kunta hyväksyy Kirvesvuoren tuulivoimahankkeen kaava- ja
YVA-konsultiksi Sitowise Oy:n"
Kaavoitusaloite liitteineen oheismateriaaleissa.
Lisätietoja asiasta/päätöksestä antaa tekninen johtaja Alpo Anisimaa, puh. 0400 510 706 tai
alpo.anisimaa@perho.com.
Pöytäkirjan tarkastus
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Teknisen johtajan ehdotus:
Lautakunta päättää
1.
esittää
kunnanhallitukselle,
että
Kirvesvuoren
alueelle
laaditaan
oikeusvaikutteinen osayleiskaava tuulivoimapuistolle (MRL 132/1999, 44 §, 77a
§, 77b §)
2.
esittää kunnanhallitukselle, että kaavoitussopimus Energiequelle Oy:n kanssa
laaditaan ja tuodaan kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi
3.
merkitään tiedoksi, että kaavoituskustannuksista vastaa Energiequelle Oy, jolta
laskutetaan kunnalle aiheutuneet kustannukset sopimuksen mukaisesti
4.
esittää kunnanhallitukselle, että hyväksytään Energiequelle Oy:n esitys
kaavoitus- ja YVA-konsultiksi Sitowise Oy.
Mikäli kunnanhallitus hyväksyy kaavoitussopimuksen,
5.
lautakunta päättää ilmoittaa kaavan vireille tulosta ja kuuluttaa asiasta, kun
osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma valmistuu.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

---

-----
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TIETOONSAATETTAVAT ASIAT
Tekla § 132

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.

Teknisen johtajan ehdotus:
Tekninen lautakunta merkitsee seuraavat asiat tiedoksi:
1. vesinäytteet
2. jätevesinäytteet
3. sähkönhintakiinnitykset
4. maksetut yksityistie avustukset
5. maksatuspäätös kuntoportaiden avustuksesta
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

---

-----
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MUUT MAHDOLLISET ASIAT
Tekla § 133

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

Ehdotus:

Käsitellään muut mahdolliset asiat.

Päätös:
Päätettiin että seuraava teknisen lautakunnan kokous pidetään 1.2.2022 klo 18.00
kunnantalon kahviossa, mikäli ei tule kiireellisiä käsiteltäviä asioita ennen sitä. Muut
vuoden 2022 kokouspäivät päätetään kun kunnanhallitus on päättänyt ensin omat
kokouspäivät.
---

-Lautakunnan puheenjohtaja pyysi laittamaan tiedotteen hiihtolatujen käytöstä, että ne
on varattu hiihtäjille. Ladut eivät ole tarkoitettu kävelylle. Lisäksi muistutetaan
Paavonkallion uudesta parkkipaikasta.

---

-----
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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
127-133
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
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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

