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OSALLISTUJAT
LÄSNÄ

MUU

Nimi
Riihimäki Pekka
Kellokoski Mika
Erkkilä Rami
Alatalo Ilona
Hertteli Anni
Humalajoki Asko
Isomöttönen Antti
Itäniemi Sirpa
Jaatinen Tanja
Kellokoski Matti
Kytölä Matti
Kytölä Mika
Louhula Matti
Peltokangas Tapio
Siironen Mirja
Syrjälä Toni
Taivassalo Ahti
Tamminen Mikko
Vikman Joanna

Klo
19.05 - 21.12
19.05 - 21.12
19.05 - 21.12
19.05 - 21.12
19.05 - 21.12
19.05 - 21.12
19.05 - 21.12
19.05 - 21.12
19.05 - 20:50
19.05 - 21.12
19.05 - 21.12
19.05 - 21.12
19.05 - 21.12
19.05 - 21.12
19.05 - 21.12
19.05 - 21.12
19.05 - 21.12
19.05 - 21.12
19.05 - 21.12

Tehtävä
puheenjohtaja
kv:n I vpj.
kv:n II vpj.
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Laajala Lauri
Kultalahti Terhi
Anisimaa Alpo
Riihimäki Anni
Lampela Camilla
Vikman Veera

19.05 - 21.12
19.05 - 21.12
19.05 - 21.12
19.05 - 21.12
19.05 - 21.12
19.05 - 21.12

kunnanjohtaja
pöytäkirjanpitäjä
tekninen johtaja
sivistysjohtaja
nuorisovaltuutettu
nuorisovaltuutettu

Lisätiedot

KÄSITELLYT ASIAT 99 - 107
LAILLISUUS JA
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
PÄÄTÖSVALTAISUUS
ALLEKIRJOITUKSET
Pöytäkirja allekirjoitettu sähköisesti.
Pekka Riihimäki
puheenjohtaja
PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS

Terhi Kultalahti
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Matti Kytölä ja Mika Kytölä.
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi ja se on
allekirjoitettu sähköisesti.
Matti Kytölä
pöytäkirjantarkastaja

PÖYTÄKIRJAN
NÄHTÄVÄNÄPITO

Pöytäkirjan tarkastus

Mika Kytölä
pöytäkirjantarkastaja

Tämä pöytäkirja on julkaistu kunnan verkkosivuille 16.12.2021.
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13.12.2021

TYÖJÄRJESTYSASIAT
Kvalt § 99

Hallintosäännön 97 §:n mukaan kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä päivää
ennen kokousta kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus
tai -velvollisuus. Samassa ajassa on kokouksesta annettava tieto julkisten kuulutusten
ilmoitustaululla.
Esityslista lähetetään hallintosäännön 98 §:n mukaan kokouskutsun yhteydessä,
jolleivat erityiset syyt ole esteenä. Esityslista julkaistaan kunnan verkkosivuilla.
Valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa on läsnä.
Kutsu tähän kunnanvaltuuston kokoukseen on julkaistu 9.12.2021 yleisessä
tietoverkossa eli kunnan nettisivuilla ja kuntatiedote Perholaisessa 10/2021. Lisäksi
kutsu on julkaistu Perhonjokilaaksossa 9.12.2021. Esityslista on julkaistu sähköiseen
kokoushallintaan 9.12.202.

Puheenjohtajan päätösehdotus:
1. Suoritetaan nimenhuuto.
2. Todetaan poissaolevat valtuutetut ja läsnäolevat varavaltuutetut.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Todetaan paikallaolevat viranhaltijat ja nuorisovaltuuston edustajat.
5. Aakkosjärjestyksen mukaan pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Matti Kytölä ja Mika
Kytölä.
Keskustelun avattuaan puheenjohtaja täydensi ehdotustaan seuraavasti:
6. Kokouksen ääntenlaskijoiksi valitaan Matti Kytölä ja Mika Kytölä.
Päätös:

1. Suoritettiin nimenhuuto ja todettiin läsnäolevat valtuutetut.
2. Todettiin, että kaikki varsinaiset valtuutetut ovat läsnä kokouksessa.
3. Todettiin, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen.
4. Todettiin paikalla olevat viranhaltijat:
- Laajala Lauri, kunnanjohtaja
- Kultalahti Terhi, talous- ja hallintojohtaja/ pöytäkirjanpitäjä
- Anisimaa Alpo, tekninen johtaja
- Riihimäki Anni, sivistysjohtaja
ja nuorisovaltuuston edustajat:
- Lampela Camilla
- Vikman Vera
5. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Matti Kytölä ja Mika Kytölä

Pöytäkirjan tarkastus
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TALOUSARVIO 2022, TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2023 - 2024
33/02.02.00/2020
Khall § 307

Valmistelija
talous- ja hallintojohtaja Terhi Kultalahti, puh. 040 183 3165 tai terhi.kultalahti@perho.com
taloussihteeri Arja Lindbom, puh. 040 684 2847 tai arja.lindbom@perho.com

Kuntalain 110 §:n mukaan kunnanvaltuuston on vuoden loppuun mennessä
hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon
kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä
valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi
vuodeksi. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.
Kunnanhallitus antoi 7.9.2021 talousarvioraamin ja laadintaohjeet vuoden 2022
talousarviota varten. Toimintakate raamissa oli -20,543 milj. euroa. Verotulot ja
valtionosuudet arvioitiin verohallinnon ja Kuntaliiton ennusteiden mukaisesti.
Talousarvion laadinnassa huomioidaan kuntastrategian lisäksi hyvinvointisuunnitelma.
Vuoden 2022 talousarvio on pyritty laatimaan kuntataloudelle strategiassa asetettuja
tavoitteita noudattaen ja siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen
turvataan. Strategian pohjalta laaditut hallintokuntakohtaiset toimenpiteet esitetään
talousarvion alussa ja kunkin hallintokunnan talousarviossa.
1 000 €
TOIMINTAKATE
Verotulot
Valtionosuudet
Rahoitustuotot ja -kulut
VUOSIKATE
Poistot
TILIKAUDEN TULOS
Tuloksen käsittelyerät
TILIKAUDEN yli/alijäämä

Tp 2019

Tp 2020

-19 178
7 526
12 376
383
1 107
-1 491
-384
470
86

-18 498
7 887
13 120
249
2 758
-1 973
785
56
841

Ta 2021+
muutos
-20 277
8 188
12 997
139
1 047
-1 601
-554
500
-54

Raami 2022
-20 543
8 053
13 574
327
1 411
-1 411
0
0

TA 2022
ehdotus
-21 122
8 224
13 630
330
1 062
-1 362
-300
300
0

Talousarvioehdotus ylittää raamin toimintakatteen osalta 0,579 milj. eurolla. Sosiaali- ja
terveystoimen talousarvio on arvioitu vuoden 2022 Soiten ennakkolaskutus + 2,0 %.
Verotuloja saadaan v. 2022 noin 8,2 milj. € ja valtionosuuksia lähes 13,6 milj. €.
Tilikauden tulos talousarviossa 2021 on -0,3 milj. euroa negatiivinen.
Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot
sekä osoitetaan, miten rahoitus katetaan. Talousarvio jakautuu yleisperustelu-,
tuloslaskelma-, rahoituslaskelma-, käyttötalous- ja investointiosiin.
Talousarviokirjan liitteenä on henkilöstösuunnitelma vuosille 2022 - 2024.
Investointimenot ovat -1.156.000 euroa ja tulot 170.000 euroa. Vuoden 2022
investointihankkeista 0,421 milj. € kohdistuu kaavateiden perusparannukseen ja
valaistukseen. Loput investoinnit ovat infraa ylläpitäviä ja hyvinvointipalveluihin liittyviä.
Pöytäkirjan tarkastus
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Investointimenot katetaan vuosikatteella.
Lainoja lyhennetään vuoden aikana 420.000 euroa.
Tuloveroprosentti vuodelle 2022 on 21,50 (v. 2014 - 2016 21,00, v. 2017 -> 21,50).
Valtionosuudet kattavat 54,4 % ja verotulot 32,8 % talousarvion tuloslaskelman
tuloista. Henkilöstökulujen osuus on ulkoisista käyttötalousmenoista 32,6 % ja
palveluiden ostojen 59,8 % (vastaavat prosentit v. 2021 olivat 30,8/60,6).
Talousarvio vuodelle 2022 ja taloussuunnitelma vuosille 2022 - 2024 lisätään jaettuun
materiaaliin perjantaina 19.11.2021.
Lisätietoja asiasta antaa
lauri.laajala@perho.com.

kunnanjohtaja

Lauri

Laajala,

puh.

0400

517

380

tai

Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus esittää vuoden 2022 talousarvion ja v. 2022 - 2024 talous- ja
toimintasuunnitelman kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.
Kunnanhallitus valtuuttaa viranhaltijat tekemään talousarviokirjaan tekniset korjaukset.
Päätös:

Hyväksyttiin.

---

----Merkittiin, että tekninen johtaja Alpo Anisimaa, sivistysjohtaja Anni Riihimäki ja
taloussihteeri Arja Lindbom olivat paikalla tämän pykälän käsittelyn ajan ja poistuivat
kokouksesta ennen päätöksentekoa.

---

----

Kvalt § 100
Liitteenä
- liite 1. Vuoden 2022 talousarvio ja talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2022 2024
Kunnanhallituksen päätösehdotus:
Kunnanvaltuusto hyväksyy vuoden 2022 talousarvion ja v. 2022 - 2024 talous- ja
toimintasuunnitelman.
Päätös:

Hyväksyttiin.

---

-----

Liitteet

Pöytäkirjan tarkastus

TALOUSARVIO 2022 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA
2022-2024
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TILINTARKASTUS V. 2022-2023
Tark § 28

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

Kuntalain 410/2015 § 121 mukaan tarkastuslautakunnan tulee valmistella valtuuston
päätettäväksi hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat.
Kuntalain 122 §:n mukaisesti valtuusto valitsee hallinnon ja talouden tarkastamista
varten tilintarkastusyhteisön. Yhteisön on määrättävä vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi
JHT-tilintarkastaja, joka toimii virkavastuulla. Lain mukaan tilintarkastusyhteisö voidaan
valita kerrallaan enintään kuudeksi tilikaudeksi.
Kuntalain mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on kunnan ja sen tytäryhteisöjen
tarkastuksen yhteensovittamisesta huolehtiminen. Lain perustelujen mukaan
yhteensovittaminen
voi
tarkoittaa
kuntakonsernin
tilintarkastuspalvelujen
kilpailuttamisen järjestämistä koskien muun muassa tarjouspyyntöä, tarjousvertailua ja
tilintarkastajaehdokkaiden nimeämistä konserniyhteisöihin.
Hankintalain 25 §:ssä säädetään kansallisesta kynnysarvosta. Lakia ei sovelleta, mikäli
hankinnan ennakoitu arvo on vähemmän kuin 60 000 euroa.
Perhon kunnan tilintarkastuspalvelut vuosille 2022-2023 eivät ylitä kansallisia
kynnysarvoja, joten hankinta voidaan tehdä suorahankintana.
Lisätietoja asiasta/päätöksestä antaa puheenjohtaja Matti Kellokoski, puh. 0400 600 812 tai
matti.kellokoski@perho.com.

Ehdotus:

Tarkastuslautakunta keskustelee tilintarkastuspalvelun ostosta/kilpailutuksesta.

Päätös:

BDO Audiator Oy on lähettänyt sähköpostilla tarjouksen tilintarkastuspalvelusta
v. 2022-2023 + optio v. 2024-2025.
Tarkastuslautakunta päätti esittää kunnanvaltuustolle, että hallinnon ja talouden tilintarkastuspalvelut vuosille 2022-2023 sekä optio vuosille 2024-2025 hankitaan BDO
Audiator Oy:ltä tehdyn tarjouksen mukaisesti.
----Merkittiin, että JHTT-tilintarkastaja Asko Vanhatupa ja tarkastaja Maritta Hintsala
poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

---

-----

Kvalt § 84

Lisätietoja asiasta antaa
lauri.laajala@perho.com.

kunnanjohtaja

Lauri

Laajala,

puh.

0400

517

380

tai

BDO Audiator Oy:n tarjous esityslistan oheismateriaalina.
Päätös:

Valtuutettu Matti Kellokoski ehdotti, että asia palautetaan tarkastuslautakunnan

Pöytäkirjan tarkastus
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käsiteltäväksi.
Puheenjohtaja tiedusteli, että sopiiko tämä valtuustolle.
Kunnanvaltuusto
yksimielisesti
palautti
tarkastuslautakunnan käsiteltäväksi.

tilintarkastuspalvelujen

hankinnan

---

-----

Tark § 35

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:

Tarkastuslautakunta päättää, että hallinnon ja talouden tilintarkastuspalvelut
v. 2022-2023 + optio v. 2024-2025 kilpailutetaan.

Päätös:

Tarkastuslautakunta päätti, että hallinnon ja talouden tilintarkastuspalvelut
v. 2022-2023 + optio v. 2024-2025 kilpailutetaan ja että tarjoukset pyydetään kolmelta
tilintarkastusyhteisöltä.

---

----Merkittiin, että JHTT-tilintarkastaja Asko Vanhatupa ja tarkastaja Maritta Hintsala
ilmoittivat esteellisyytensä ja poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja
päätöksenteon ajaksi.
-----

Tark § 40

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

Tarjoukset on pyydetty Talvea Oy:ltä, BDO Audiator Oy:ltä ja KPMG:ltä pe 26.11.2021
klo 16.00 mennessä.
Tarjouspyyntö esityslistan oheismateriaalina jaetuissa asiakirjoissa.
Tarjousvertailu pöytäkirjan liitteenä.
Lisätietoja asiasta/päätöksestä antaa puheenjohtaja Matti Kellokoski, puh. 0400 600 812 tai
matti.kellokoski@perho.com.

Ehdotus:

Tarkastuslautakunta päättää esittää kunnanvaltuustolle, että hallinnon ja talouden
tilintarkastuspalvelut v. 2022 - 2023 + optio v. 2024 - 2025 hankitaan tarjousvertailun
perusteella kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen jättäneeltä Oy BDO
Audiator Ab:ltä.

Päätös:

Käydyn pitkän keskustelun jälkeen tarkastuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
-----

Pöytäkirjan tarkastus
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Merkittiin, että JHT-tilintarkastaja Asko Vanhatupa ja tarkastaja Maritta Hintsala
poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
----Merkittiin, että talous- ja hallintojohtaja Terhi Kultalahti oli läsnä klo 13.30 - 13.50.
---

-----

Kvalt § 101
Lisätietona jaetaan
- tarjoukset (osittain salassapidettävät asiakirjat (Laki viranomaisen toiminnan
julkisuudesta (621/1999) 24 §, kohta 20) )
Liitteenä
- liite 2. Tarjousvertailu (ei verkkojulkinen)
Tarkastuslautakunnan päätösehdotus:
Hallinnon ja talouden tilintarkastuspalvelut v. 2022 - 2023 + optio v. 2024 - 2025
hankitaan tarjousvertailun perusteella kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen
jättäneeltä Oy BDO Audiator Ab:ltä.
Päätös:

Hyväksyttiin.

---

-----

Liitteet

Pöytäkirjan tarkastus

Tarjousvertailu 2021
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KUNTALIITON VALTUUSKUNNAN VAALIT 2021
Khall § 320

Valmistelija talous- ja hallintojohtaja
terhi.kultalahti@perho.com

Terhi

Kultalahti,

puh.

040

183

3165

tai

Kuntaliiton ylin päättävä toimielin valtuuskunta valitaan jäsenäänestyksellä
15.11.-31.12.2021. Valtuuskunta mm. valitsee hallituksen sekä hyväksyy liiton
talousarvion ja tilinpäätöksen. Valtuuskuntaan kuuluu 76 jäsentä ja 76 varajäsentä, ja
valtuuskunnan jäsenten ja varajäsenten tulee olla kunnan valtuutettuja. Jäsenistä ja
varajäsenistä 66 valitaan vaalilla, joka suoritetaan yhdistyksen jäsenäänestyksenä.
Lisäksi yhdeksän jäsentä ja varajäsentä valitaan tasauspaikoilta ja Ahvenanmaan
maakunnasta valitaan yksi jäsen ja varajäsen.
Valtuuskunnan vaalit toimitetaan vaalipiireittäin. Vaalipiirit ovat samat kuin
eduskuntavaalien vaalipiirit. Valtuuskunnan 66 paikkaa jaetaan vaalipiirien kesken
niiden asukaslukujen mukaisessa suhteessa. Asukasluku määräytyy vaaleja edeltävän
vuoden marraskuun 30. päivänä väestötietojärjestelmässä olevien tietojen mukaan.
Kuntaliiton jäsenkunnat suorittavat Kuntaliiton valtuuskunnan vaalit 15.11–31.12.2021
välisenä aikana kussakin kunnassa tapahtuvalla päätöksentekomenettelyllä. Vaalit
ovat suljetut suhteelliset listavaalit. Kunnalla on vaaleissa asukaslukuaan vastaava
äänimäärä. Asukasluku määräytyy 30.11.2020 väestötietojärjestelmässä olevien
tietojen mukaan. Kunta voi jakaa äänensä yhdelle tai useammalle ehdokaslistalle.
Vaalien tulos määräytyy käyttäen laskentamenetelmänä soveltuvin osin vaalilain
mukaista suhteellista vaalitapaa. Vaalien tulosta laskettaessa ehdokkaat tulevat
valituksi ehdokaslistalta siinä järjestyksessä kuin heidät on asetettu ehdokaslistalle.
Kukin ehdokas saa listansa äänimäärän perusteella vertausluvun. Valituksi tulee
vertauslukujen suuruusjärjestyksessä niin monta ehdokasta kuin valittavia on
vaalipiirissä.
Valtuuskunnan vaalilautakunta päättää valtuuskunnan tasauspaikoista noudattaen
Kuntaliiton sääntöjen ja valtuuskunnan vaalijärjestyksen määräyksiä sekä vahvistaa
valtuuskunnan vaalien tuloksen tammikuussa 2022. Vaalilautakunta ilmoittaa
viipymättä vaalien tuloksen valtuuskuntaan valituille, Kuntaliiton hallitukselle ja
Kuntaliiton jäsenkunnille.
Perhon kunta kuuluu Vaasan vaalipiiriin, johon kuuluu 40 kuntaa ja väestönosuus on
7,9 % kaikista vaalipiireistä. Tällöin Vaasan vaalipiiri saa Kuntaliiton valtuuskuntaan
yhteensä 5 paikkaa.
Vaalin toimittaminen kunnassa
Kuntaliiton säännöissä tai valtuuskunnan vaalijärjestyksessä ei ole määräyksiä siitä,
millä tavoin vaalit kunnassa suoritetaan. Vaalilautakunta ei siten myöskään tutki, millä
tavoin päätös kunnan äänimäärän jakamisesta ehdokaslistojen kesken on syntynyt.
Olennaista on, että viimeistään 31.12.2021 päätös on kunnassa tehty ja kunnan eri
ehdokaslistoille antamat äänimäärät sekä mahdolliset tyhjät ja hylätyt äänimäärät on
syötetty vaalijärjestelmään.
Kuntalain 39 §:n nojalla kunnanhallitus edustaa kuntaa ja käyttää kunnan puhevaltaa,
jollei hallintosäännössä toisin määrätä. Päätös kunnan äänimäärän jakamisesta
ehdokaslistoille voi olla yksimielinen noudattaen esimerkiksi valtuuston poliittisia
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voimasuhteita. Jos yksimielisyyttä ei ole, asiasta päätetään vaalilla, jossa ääni
annetaan ehdokaslistalle. Päätöksessä on kysymys yhdistyksen jäsenäänestykseen
osallistumisesta, joten päätökseen ei voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksella eikä
valituksella.
Perhon kunnan äänimäärä on 2701, joka perustuu 30.11.2020 asukaslukuun. Vaaliin
osallistuu kunnanvaltuuston jäsenet, ja jokaisella jäsenellä on yksi ääni, jonka voi
antaa yhdelle ehdokaslistalle. 2701 jaettuna 19 äänellä on lähimpään kokonaislukuun
pyöristettynä 142, joten yksi annettu ääni tarkoittaa 142 ääntä.
Vaali toimitetaan suljetuin lipuin ja äänestyslippuun kirjoitetaan sen ehdokaslistan
numero, jolle vaalissa antaa äänen. Vaalissa voi myös antaa tyhjän äänestyslipun.
Äänestyslippu hylätään, jos esimerkiksi äänestyslipun numero ei vastaa yhdenkään
ehdokaslistan numeroa. Em. tapauksissa osa kunnan äänistä jää käyttämättä.
-Liite 1. Vaasan vaalipiirin ehdokaslistojen yhdistelmä (julkinen)
Lisätietoja asiasta antaa
lauri.laajala@perho.com

kunnanjohtaja

Lauri

Laajala,

puh.

0400

517

380

tai

Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se toimittaa kuntaliiton valtuuskunnan vaalin
Perhon kunnan osalta.
Päätös:

Hyväksyttiin.

---

-----

Kvalt § 102
Liitteenä
- liite 3. Vaasan vaalipiirin ehdokaslistojen yhdistelmä (julkinen)
Kunnanhallituksen päätösehdotus:
Kunnanvaltuusto toimittaa Kuntaliiton valtuuskunnan vaalin Perhon kunnan osalta.
Päätös:

Kunnanvaltuusto toimitti Kuntaliiton valtuuskunnan vaalin suljettuna lippuäänestyksenä.
Vaalin tulos:
Lista 2
Lista 3
Lista 4
Lista 5
Lista 6
Lista 7
Lista 8
Lista 9

Pöytäkirjan tarkastus

Suomen Keskusta
Vasemmistoliitto
Perussuomalaiset
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
Vihreä liitto
Suomen ruotsalainen kansanpuolue
Suomen Kristillisdemokraatit (KD)
Kansallinen Kokoomus

14 ääntä = 1988 ääntä
0 ääntä = 0 ääntä
2 ääntä = 284 ääntä
2 ääntä = 284 ääntä
0 ääntä = 0 ääntä
0 ääntä = 0 ääntä
0 ääntä = 0 ääntä
1 ääni = 142 ääntä
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- pöytäkirjan liitteenä liite 4. äänestysluettelo
-----
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NUORISOVALTUUSTON KANNANOTTO UUDEN KOTITALOUSLUOKAN SAAMISEKSI
Khall § 322

Valmistelija talous- ja hallintojohtaja
terhi.kultalahti@perho.com

Terhi

Kultalahti,

Nuorisovaltuusto
on
jättänyt
19.11.2021
kotitalousluokan saamiseksi Perhon kuntaan.

puh.

seuraavan

040

183

kannanoton

3165

tai

uuden

"Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 15.11.2021 että lisämäärärahaa Puukoulun
saneeraukseen ja uuden kotitalousluokan tekemiseksi ei myönnetä. Uuden
kotitalousluokan luvattiin valmistuvan syksyllä 2021, mutta näin ei tapahtunut.
Nuorisovaltuusto on hyvin pettynyt, että kotitalousluokka ei valmistunut luvatulla
aikataululla ja että nyt sen rakentaminen on samassa pisteessä kuin kaksi vuotta
sitten. AVI on 2019 kirjannut raporttinsa vaativansa tilaselvitystä ja todennut tilojen
olevan käyttöikänsä lopussa. Uudet tilat tarvitaan nyt.
Nykyinen kotitalousluokka on erittäin huonossa kunnossa ja oppilaiden on päästävä
pois sieltä parempiin tiloihin mahdollisimman nopeasti. Osa oppilaista on joutunut
luopua kotitalouden opiskelusta kokonaan, tai joutunut suorittaa pakollisen
kotitalouden kotoa käsin. On epäreilua kaikille, että kotitaloutta joudutaan opiskella
koulussa huonoissa tiloissa, mutta erityisen epäreilu tilanne on niille, joilta
mahdollisuus opiskella kotitaloutta poistuu kokonaan.
Kivikoulussa sijaitsee myös ruokala. Ilma siellä ei ole niin huono kuin
kotitalousluokassa, mutta on oppilaita, jotka oireilevat myös siellä. Pahimmissa
tapauksissa oppilaat ovat joutuneet syömään ruokalan ulkopuolella, sillä eivät ole
pystyneet mennä ruokalan tiloihin ilman oireita. Tämän takia oppilas jää ulkopuolelle
ruokalassa tapahtuneista keskusteluista ja voi pudota porukasta.
Ruokalassa ja kotitalousluokassa oleminen lisää joillakin oppilailla poissaoloja ja
heikentää oppilaiden jo valmiiksi huonoa oloa entisestään. Huonoissa tiloissa oleminen
voi aiheuttaa pitkiä, jopa elinikäisiä oireita ja haittavaikutuksia oppilaille, esimerkiksi
astmaa, iho-oireita ja tulevaisuudessa vastaavia oireita saattaa ilmaantua hyvin
pienestäkin altistuksesta huonolle ilmalle.
Pysyvää luokkaratkaisua vaaditaan mahdollisimman lähelle keskuskoulualuetta.
Toivomme, että uudet tilat voivat olla suunnitteilla olevan liikuntahallin yhteydessä.
Ratkaisuvaihtoehtona esitetty konttien käyttö kotitalousluokkana on mielestämme
huono. Konttien hankkimisessa menisi liian kauan, jopa yli vuosi, eikä niille olisi
toimivaa tilaa lähellä keskuskoulualuetta. Tiedossa on, että oppilaat, jotka ovat
opiskelleet konttiluokissa, ovat joutuneet kiusaamisen ja syrjinnän kohteiksi. Tällaista
emme tietenkään tahdo Perhon nuorisolle. Mielestämme päiväkoti Satulinnan tyhjien
tilojen käyttö väliaikaisena tilaratkaisuna olisi tällä hetkellä paras.
Nuorisovaltuusto vaatii kunnanvaltuutettuja hyväksymään seuraavan mahdollisen
ratkaisun koskien väliaikaisia kotitaloustiloja sekä ottamaan huomioon nämä edellä
mainitut seikat koskien pysyvää luokkatilaratkaisua. Väliaikaiset kotitaloustilat tarvitaan
nyt heti."
Allekirjoitettu kannanotto on jaetuissa asiakirjoissa.
Lisätietoja
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lauri.laajala@perho.com

Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhallitus merkitsee nuorisovaltuuston kannanoton tiedokseen ja lähettää sen
edelleen kunnanvaltuustolle tiedoksi.
Päätös:

Hyväksyttiin.

---

-----

Kvalt § 103
Lisätietona jaetaan
- allekirjoitettu kannanotto (julkinen)
Kunnanhallituksen päätösehdotus:
Kunnanvaltuusto merkitsee nuorisovaltuuston kannanoton tiedokseen.
Päätös:

Asiasta käytiin keskustelu ja nuorisovaltuuston kannanotto merkittiin tiedoksi.

---

----Tanja Jaatinen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 20.50.
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ERONPYYNTÖ LUOTTAMUSTEHTÄVÄSTÄ / KINNUNEN
Khall § 332

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

Laura Kinnunen anoo 17.11.2021 kunnanvaltuustolle jättämällään viestillä eronpyyntöä
luottamustehtävistä. Laura Kinnunen on teknisen lautakunnan varsinainen jäsen.
Lisätietoja asiasta/päätöksestä antaa kunnanjohtaja Lauri Laajala, puh. 0400 517 380 tai
lauri.laajala@perho.com.

Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että
1. kunnanvaltuusto myöntää Laura Kinnuselle eron luottamustehtävistä
2. kunnanvaltuusto valitsee tekniseen lautakuntaan uuden varsinaisen jäsenen jäljellä
olevaksi toimikaudeksi.
Päätös:

Hyväksyttiin.

---

-----

Kvalt § 104
Kunnanhallituksen päätösehdotus:
1. kunnanvaltuusto myöntää Laura Kinnuselle eron luottamustehtävistä
2. kunnanvaltuusto valitsee tekniseen lautakuntaan uuden varsinaisen jäsenen jäljellä
olevaksi toimikaudeksi.
Keskustelun kuluessa Toni Syrjälä esitti SDP:n valtuustoryhmän puolesta teknisen
lautakunnan varsinaiseksi jäseneksi Kerttu Kykyriä.
Päätös:

1. kunnanvaltuusto myönsi Laura Kinnuselle eron luottamustehtävistä.
2. kunnanvaltuusto valitsi tekniseen lautakuntaan varsinaiseksi jäseneksi jäljellä
olevaksi toimikaudeksi Kerttu Kykyrin.

---

-----
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SIDONNAISUUSREKISTERI JA -ILMOITUKSET
Tark § 27

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

Kuntalain 410/2015) 84 §:n mukaan kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä
yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.
Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvat luottamustoimen tai tehtävän päättyessä henkilöä
koskevat tiedot on poistettava rekisteristä ja tietoverkosta.
Lähtökohtana on, että ilmoitusvelvollinen itse on vastuussa sidonnaisuusilmoituksen
tekemisestä, mutta tarkastuslautakunnalla on valvontavelvollisuuteensa liittyen
mahdollisuus kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uusi ilmoitus tai täydentämään jo
tehtyä
ilmoitusta.
Täydennyspyyntömenettelyyn
voidaan
ryhtyä,
jos
tarkastuslautakunnan tietoon tulee sidonnaisuuksia, joista ei ole ilmoitettu.
Muutokset ja täydennykset viedään ilman viivytystä rekisteriin ja yleiseen
tietoverkkoon. Muutokset ja täydennykset viedään valtuuston tiedoksi samassa
aikataulussa kuin uudetkin ilmoitukset eli esimerkiksi vuosittain.
Perhon kunnassa sidonnaisuusilmoitusvelvollisuus on seuraavilla luottamushenkilöillä
ja viranhaltijoilla:
- kunnanhallituksen jäsenet ja varajäsenet
- kunnanvaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat
- sivistys-, hyvinvointi-, keskusvaali- ja tarkastuslautakuntien puheenjohtajat ja
varapuheenjohtajat
- teknisen ja ympäristölautakunnan jäsenet ja varajäsenet
- kunnanjohtaja
- hallinto- ja talousjohtaja
- sivistysjohtaja
- tekninen johtaja
- rakennustarkastaja
- Perhon Kehitysyhtiö Oy:n jäsenet ja varajäsenet
Lisätietoja asiasta/päätöksestä antaa puheenjohtaja Matti Kellokoski, puh. 0400 600 812 tai
matti.kellokoski@perho.com.

Ehdotus:

Tarkastuslautakunta päättää:
1. merkitä tiedoksi kuntalaissa (410/2015) tarkastuslautakunnan tehtäväksi säädetyn
sidonnaisuuksien ilmoittamisen,
2. että ylläpitäjänä toimii tarkastuslautakunta ja yhteyshenkilönä tarkastuslautakunnan
sihteeri
3. valtuuttaa sihteerin lähettämään sidonnaisuuspyynnöt,
4. valtuuttaa sihteerin käymään alustavasti läpi sidonnaisuusilmoitukset sekä
lähettämään täydennyspyynnöt ja
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6. käy sidonnaisuusilmoitukset tarkemmin läpi seuraavassa kokouksessa.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

---

-----

Tark § 34

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

Tarkastuslautakunnan sihteeri on pyytänyt 07.10.2021 lähetetyllä sähköpostilla
sidonnaisuusilmoitukset kunnan luottamushenkilöiltä sekä johtavilta viranhaltijoilta.
Perhon Kehitysyhtiö Oy:n jäseniä ei ole vielä valittu.
Sidonnaisuusvelvollisia on yhteensä 66 kpl ja ilmoituksia on saapunut 21.10.2021
mennessä 20 kpl.
Saapuneet sidonnaisuusilmoitukset esitellään kokoukessa sekä julkaistaan jaetuissa
asiakirjoissa 26.10.2021.
Lisätietoja asiasta/päätöksestä antaa puheenjohtaja Matti Kellokoski, puh. 0400 600 812 tai
matti.kellokoski@perho.com.

Ehdotus:

Tarkastuslautakunta käy läpi saapuneet sidonnaisuusilmoitukset sekä saattaa ne
kunnanvaltuustolle tiedoksi.

Päätös:

Tarkastuslautakunta kävi sidonnaisuusilmoitukset läpi sekä päätti, että niille, jotka eivät
ole vielä ilmoitusta toimittaneet lähetetään muistutuskirje ja että lautakuntien
puheenjohtajille annetaan ilmoituslomakkeet jaettaviksi jäsenille kokouksissa.
Lisäksi päätettiin, että sidonnaisuusilmoituksesta laaditaan sähköinen lomake kunnan
sivuille.
Saapuneet sidonnaisuusilmoitukset tuodaan tarkastuslautakunnan seuraavaan
kokoukseen.

---

-----

Tark § 39

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

Saapuneet
sidonnaisuusilmoitukset
asiakirjoissa.

esityslistan

oheismateriaalina

jaetuissa

Lisätietoja asiasta/päätöksestä antaa puheenjohtaja Matti Kellokoski, puh. 0400 600 812 tai
matti.kellokoski@perho.com.

Ehdotus:

Tarkastuslautakunta käy sidonnaisuusilmoitukset käy läpi sekä saattaa ne kunnanvaltuustolle tiedoksi.
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Tarkastuslautakunta totesi jätetyt sidonnaisuusilmoitukset, merkitsi ne tiedoksi ja
päätti saattaa ne kunnanvaltuustolle tiedoksi sekä julkaista ne kunnan nettisivuille.
Lisäksi tarkastuslautakunta päätti lähettää muistutuskirjeen niille henkilöille, jotka eivät
ole ilmoitusta toimittaneet ( 6 kpl).

---

-----

Kvalt § 105
Liitteenä
- liite 5. Toimitetut sidonnaisuusilmoitukset (julkinen)
Tarkastuslautakunnan päätösehdotus:
Kunnanavaltuusto merkitsee saapuneet sidonnaisuusilmoituksen tiedoksi.
Päätös:

Kunnanvaltuusto merkitsi sidonnaisuusilmoituksen tiedoksi saatetuksi.

---

-----
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KUNNALLISALOITTEET
Kvalt § 106

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.
Mahdolliset kunnallisaloitteet merkitään jätetyiksi ja lähetetään kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.

Päätös:

Kokouksessa ei jätetty aloitteita.

---

-----

Pöytäkirjan tarkastus

PERHON KUNTA

PÖYTÄKIRJA

Kunnanvaltuusto

13.12.2021

Kunnanvaltuusto

§ 107

10/2021

233

13.12.2021

KYSELYTUNTI
Kvalt § 107

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.
Kunnanhallituksen puheenjohtaja ja/tai kunnanjohtaja vastaavat hallintosäännön 127
§:n mukaisesti tehtyihin kysymyksiin.

Päätös:

1. Valtuutettu Mika Kellokoski esitti seuraavan kysymyksen:
Keskustan valtuustoryhmä on jättänyt 16.8.2021 valtuustoaloitteen, jossa pyydämme,
että Perhon kunnan tulee aloittaa toimenpiteet osoitetietojärjestelmän tarkastamisen
loppuunsaattamiseksi ja kuntalaisten osoitetietojen ajantasaistamiseksi vastaamaan
nykyistä tilannetta. Pitkään jatkunut eriarvoinen tilanneon korjattava mahdollisimman
nopeilla toimenpiteillä.Perholaisessa oli kysely poikkeamistilanteista, ja nyt kysyn, että
mikä on aloitteen tilanne?
Tekninen johtaja Alpo Anisimaan vastaus:
Netissä on kysely poikkeamatilanteista ja kyselyn johdosta on tullut neljä eri ilmoitusta
osoitevirheistä. Näistä kolme on saatu korjattua niin, että ne ovat nyt oikein myös
Google Mapsissa. Oksakoskentien/ Kokkolantien osalta osoitetiedot ovat korjaantuneet
oikein kunnan järjestelmiin, Maanmittauslaitoksen järjestelmiin ja Kiinteistörekisteriin,
mutta Google Mapsiin osoitetieto ei ole päivittynyt tehdyistä ilmoituksista huolimatta.
2. Valtuutettu Mikko Tamminen esitti seuraavan kysymyksen:
Kotitalouksiin on jaettu Kokkonevan tuulivoimakaavaan liittyvää kyselyä. Kuinka laaja
kysely on ja millä perusteella jakelu on valittu?
Tekninen johtaja Alpo Anisimaan vastaus:
Kysely liittyy Hyötytuulen tekemään Kokkonevan kaavoitusprosessiin, ja kyselyllä
pyritään aktivoimaan kuntalaisia kaavoitusprosessiin. Kunta ei ole järjestänyt kyselyä.
3. Valtuutettu Mikko Tamminen esitti seuraavan kysymyksen:
Kuinka paljon nykyisistä tuulivoimaloista on saatu tai ollaan saamassa tänä vuonna
yhteisöveroa tai muuta suoraa veroa?
Kunnanjohtaja Lauri Laajalan vastaus:
Kiinteistöveroa saadaan tänä vuonna, mutta tuulivoimayhtiöiltä ei tule yhteisöveroa
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-----
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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
99, 102,103, 105, 106, 107
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
Hallintovalitus, pykälät

100 , 101 , 104
-

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
101
Valitusaika 14 päivää
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
00520 HELSINKI
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

Valituksen muoto ja
sisältö

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.
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Lisätietoja
Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.
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Liitetään pöytäkirjaan

