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Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty
28.06.2022

28.06.2022

Timo Kamila

Teemu Knuutti

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pöytäkirja on julkaistu Laihian kunnan kotisivuilla 29.06.2022.
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§ 29
Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen
Kokouskutsu
Kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen valtuuston kokousta
kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus.
Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava kunnan verkkosivuilla. (Hallintosääntö 94
§)
Sähköinen kokouskutsu
Kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali voidaan lähettää sähköisesti. Tällöin
kunnanhallitus tai sen nimeämä viranhaltija vastaa siitä, että tähän tarvittavat tekniset
laitteet ja järjestelmät ovat käytettävissä. (Hallintosääntö 96 §)
Kunnanvaltuuston kokouskutsu ja esityslista on julkaistu sähköisessä kokoustyötilassa
ja kunnan kotisivuilla 16.6.2022.
Kunnanvaltuuston kokouskutsu asialistoineen on julkaistu Kyrönmaa -lehdessä
16.6.2022.
_____________________________________________
Varavaltuutetun kutsuminen
Valtuutetun ollessa estynyt tai esteellinen on kutsuttava kuntalaissa tarkoitettu
varavaltuutettu kokoukseen. Varavaltuutetut kutsutaan kokoukseen noudattaen
heidän sijaantulojärjestystään. (Hallintosääntö 99 §)
Päätösvaltaisuus
Valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on
läsnä. (Kuntalaki 103 §)
Ehdotus
Puheenjohtaja avaa kokouksen.
Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Kunnanvaltuusto päättää hyväksyä työjärjestyksen.
Päätös
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.02.
Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä työjärjestyksen.
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§ 30
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirjan tarkastusvuorossa olisivat jäsen Timo Kamila ja jäsen Teemu Knuutti.
Ehdotus
Kunnanvaltuusto päättää valita kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Kunnanvaltuusto päättää, että pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 28.6.2022.
Päätös
Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti valita pöytäkirjantarkastajiksi valtuutettu Timo
Kamilan ja valtuutettu Teemu Knuutin.
Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti, että pöytäkirja on tarkastettava viimeistään
28.6.2022.
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Kunnanhallitus, § 69,28.03.2022
Kunnanvaltuusto, § 31, 20.06.2022
§ 31
Henkilöstökertomus 2021
LAIDno-2017-405
Kunnanhallitus, 28.03.2022, § 69
Valmistelijat / lisätiedot:
Sinikka Alamylläri
sinikka.alamyllari@laihia.fi
talousjohtaja
Liitteet

1 Henkilöstökertomus 2021
Laihian kunnan palveluksessa olevan henkilöstön määrä 31.12.2021 oli
388,17 (vuonna 2020 oli 375,3). Vakituisia henkilöitä oli 316,03 (81,4 %) ja
määräaikaisia 72,14 (15,6 %). Vakinaisesta henkilöstöstä naisia oli 271,3 ja miehiä 45,8
henkilöä. Vakinaisen henkilöstön keski-ikä oli 46,61 vuotta. Laihian kunnassa oli 49,3
henkilöä/1 000 asukasta.
Vuonna 2021 jäi eläkkeelle 7 (7) henkilöä ja muun syyn takia pois jäi 16 (12) henkilöä.
Sairauslomien määrä väheni vuonna 2021. Yhteensä sairaus- ja tapaturmapäiviä oli 7
069 (8 295). Eniten vähennystä tapahtui perusturvaosastolla: 1 305 päivää.
Sivistysosastolla oli hienoista kasvua ja teknisellä osastolla vähennystä.
Sairauspoissaolojen määrä oli keskimäärin 17,6 pv/henkilö (21,5). Perusturvaosaston
sairauspoissaolojen määrän laskuun vaikutti varsinkin henkilöstöpäällikön ja
työsuojelutoimikunnan vahva panos niiden syihin ja seurantaan. Työtapaturmia
tapahtui 11 (14) ja työmatkatapaturmia 3 kpl.
Kunnan henkilöstömenot vuonna 2021 olivat yhteensä 16 931 170 euroa (16 274 194).
Työterveyshuollon kustannukset olivat 252 375 euroa (263 094 euroa).
Kuntaan perustettiin henkilöstöpäällikön virka vuonna 2020. Henkilöstöpäällikkö jäi
pois virasta elokuussa 2021 eikä virkaa ole täytetty uudelleen.
Ehdotus
Esittelijä: Juha Rikala, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto merkitsee
henkilöstökertomuksen vuodelta 2021 tiedoksi.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.
Merkitään, että talousjohtaja Sinikka Alamylläri saapui kokoukseen asiantuntijaksi ja
poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa.

Kunnanvaltuusto, 20.06.2022, § 31
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1 Henkilöstökertomus 2021
Ehdotus
Kunnanhallitus ehdottaa yksimielisesti kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto
merkitsee henkilöstökertomuksen vuodelta 2021 tiedoksi.
Päätös
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen tekemän ehdotuksen.
Merkitään, että valtuutettu Antti Tuomela jätti valtuutettujen Tiina Friman ja Erkki Aro
kannattamana seuraavan toivomusponnen:
Kunnan henkilöstöpoliittisen ohjelman kohtiin 2.3. "Yksilötason henkilöstösuunnittelu"
ja 5.2. "Henkilöstökoulutus" perustuen Laihian kunnassa vahvistetaan tavoite- ja
osaamiskeskustelujen suunnitelmallisuutta koko organisaatiossa.
Puheenjohtaja tiedusteli valtuutetuilta, voidaanko toivomusponsi hyväksyä
yksimielisesti. Koska pyydettyjä puheenvuoroja ei ollut, puheenjohtaja totesi
kunnanvaltuuston hyväksyneen yksimielisesti toivomusponnen.
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Tarkastuslautakunta, § 24,20.04.2022
Tarkastuslautakunta, § 31,25.05.2022
Tarkastuslautakunta, § 36,09.06.2022
Tarkastuslautakunta, § 44,14.06.2022
Kunnanvaltuusto, § 32, 20.06.2022
§ 32
Arviointikertomus 2021
LAIDno-2022-120
Tarkastuslautakunta, 20.04.2022, § 24
Valmistelijat / lisätiedot:
Marju Erkkilä
KPMG
Tarkastuslautakunnan tehtävänä on:
1) valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat;
2) arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja
kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja
tarkoituksenmukaisella tavalla.
Tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kultakin
vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus
käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. Lautakunta voi antaa valtuustolle
muitakin tarpeellisena pitämiään selvityksiä arvioinnin tuloksista. (Kuntalaki 121 §)
Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista arvioidaan
toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen pohjalta sekä asiantuntijoiden kuulemisten
perusteella.
Ehdotus
Esittelijä: Heikki Mäkinen
Tarkastuslautakunta aloittaa arviointikertomuksen laadinnan ja sitä jatketaan
seuraavassa kokouksessa.
Päätös
Hyväksyttiin puheenjohtajan ehdotus.

Tarkastuslautakunta, 25.05.2022, § 31
Valmistelijat / lisätiedot:
Marju Erkkilä
KPMG
Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä
arvioinnin järjestämistä varten.
Tarkastuslautakunnan tehtävänä on:
1) valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat;
2) arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja
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kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja
tarkoituksenmukaisella tavalla;
Tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kultakin
vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus
käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. Lautakunta voi antaa valtuustolle
muitakin tarpeellisena pitämiään selvityksiä arvioinnin tuloksista. (Kuntalaki 121 §)
Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista arvioidaan
toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen pohjalta sekä asiantuntijoiden kuulemisten
perusteella.
Ehdotus
Esittelijä: Heikki Mäkinen
Tarkastuslautakunta hyväksyy ja allekirjoittaa arviointikertomuksen.
Päätös
Päätettiin jatkaa arviointikertomuksen laadintaa seuraavassa kokouksessa.

Tarkastuslautakunta, 09.06.2022, § 36
Ehdotus
Esittelijä: Heikki Mäkinen
Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen laadintaa.
Päätös
Hyväksyttiin puheenjohtajan ehdotus.

Tarkastuslautakunta, 14.06.2022, § 44
Liitteet

1 Arviointikertomus 2021
Ehdotus
Esittelijä: Heikki Mäkinen
Tarkastuslautakunta hyväksyy ja allekirjoittaa arviointikertomuksen 2021.
Tarkastuslautakunta tarkastaa tämän pykälän kokouksessa.
Päätös
Päätettiin yksimielisesti hyväksyä ja allekirjoittaa arviointikertomus vuodelta 2021.
Tarkastuslautakunta lähettää arviointikertomuksen kunnanvaltuuston käsiteltäväksi.
Tarkastuslautakunta tarkasti tämän pykälän kokouksessa.
Arviointikertomus 2021 lisätään pöytäkirjaan liitteeksi.

Kunnanvaltuusto, 20.06.2022, § 32
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1 Arviointikertomus 2021
Ehdotus
Tarkastuslautakunta esittää kunnanvaltuustolle, että se käsittelee
arviointikertomuksen 2021.
Päätös
Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti merkitä arviointikertomuksen vuodelta 2021
tiedoksi.
Merkitään, että tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Heikki Mäkinen käytti
puheenvuoron ja esitteli kokouksessa arviointikertomuksen vuodelta 2021.
Merkitään, että arviointikertomuksen kappaleessa 6.3 Sivistyslautakunta sivulla 9 on
virheellisesti kirjoitettu yhteiskoulu, pitäisi olla yhtenäiskoulu, ja sivulla 10
itsepalvelukirjasto, pitäisi olla omatoimikirjasto.
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Kunnanhallitus, § 70,28.03.2022
Kunnanhallitus, § 80,29.03.2022
Tarkastuslautakunta, § 30,25.05.2022
Tarkastuslautakunta, § 43,14.06.2022
Kunnanvaltuusto, § 33, 20.06.2022
§ 33
Tilinpäätös 2021
LAIDno-2022-120
Kunnanhallitus, 28.03.2022, § 70
Valmistelijat / lisätiedot:
Sinikka Alamylläri
sinikka.alamyllari@laihia.fi
talousjohtaja
Kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta
tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava
se tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös
toukokuun loppuun mennessä. Kunnanhallituksen on saatettava tilinpäätös
tilintarkastuksen jälkeen valtuuston käsiteltäväksi. Valtuuston on käsiteltävä
tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä. (Kuntalaki 113 §)
Maailmanlaajuinen koronaepidemia väritti kunnan toimintaa edelleen vuonna 2021.
Erilaisia rajoitustoimia seurattiin aktiivisesti ja pyrittiin toimimaan valtioneuvoston,
aluehallintoviraston ja Pohjanmaan koronakoordinaatioryhmän ohjeiden mukaan.
Yksiköitä ei tarvinnut enää sulkea, mutta erilaisia karanteenitilanteita oli vuoden
mittaan koululuokissa ja varhaiskasvatuksessa. Osa henkilöstöstä sai myös tartuntoja
tai joutui olemaan karanteenissa ja välillä sijaisista oli todella kova puute. Kaikki
toiminnot on kuitenkin saatu hoidettua lakisääteisesti. Loppuvuotta kohti mentäessä
koronarokotteen tulo markkinoille auttoi tilannetta.
Kuntavaalit pidettiin 13.6.2021 ja uuden kunnanvaltuuston toimikausi alkoi 1.8.2021.
Laihian kunnan asukasluku Tilastokeskuksen ennakkotilaston mukaan oli 7 916
vuonna 2021. Vähennystä edellisestä vuodesta oli 80 henkilöä.
Kunnan alkuperäinen talousarvio vuodelle 2021 oli 924 540 euroa ylijäämäinen.
Talousarviota tarkistettiin perusturvassa erikoissairaanhoidon, vanhusten
palveluasumisen ja vammaispalvelun kustannuspaikoilla. Sivistystoimessa
talousarviota tarkastettiin varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja toiseen asteen
koulutuksen tehtäväalueilla. Talousarviolisäysten osuus oli yhteensä 2 310 000 euroa
ja tarkistettu talousarvio kääntyi 1 385 460 euroa alijäämäiseksi.
Tilikauden 2021 aikana Laihian kunnan tuli saada taseeseen kertynyt kumulatiivinen
alijäämä katettua. Alijäämään oli vuoden 2020 tilinpäätöksen jälkeen 560 754 euroa.
Tilikauden lopullinen toteuma oli 2 137 607,86 euroa. Tilinpäätöksen jälkeen kunnan
kumulatiivinen alijäämä saatiin katettua ja kunnalle kertyi kumulatiivista ylijäämää
1 576 853,86 euroa.
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Toimintatuotot nousivat edelliseen vuoteen verrattuna noin 13,6 %. Nousuun vaikutti
eniten sosiaali- ja terveysministeriön kunnille julkaisema korona-avustushaku, joka
Laihian kunnan osalta oli noin 870 000 euroa. Avustusta voi hakea koronan
testauksen, jäljittämisen, rokottamisen ja osastohoidon kustannuksiin vuodelta 2021.
Jokaiselle toimenpiteelle oli säädöksessä asetettu kustannus ja sen perusteella
avustus maksettiin. Toinen toimintatuottoja kasvattanut tekijä oli
varhaiskasvatusmaksujen kasvu noin 125 000 eurolla.
Toimintakulut kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna noin 5,0 %. Suurin kasvu oli
erikoissairaanhoidon (n. 1 100 000 euroa), vanhusten palveluasumisen (n. 300 000
euroa) ja vammaispalvelun (n. 250 000 euroa) kustannuspaikoilla.
Henkilöstökustannuksissa eniten nousua tapahtui perusopetuksen (n. 300 000 euroa)
ja varhaiskasvatuksen (n. 275 000 euroa) tehtäväalueilla. Toisaalta
varhaiskasvatuksessa henkilöstökustannukset laskivat edellisellä tilikaudella
koronasta johtuen saman verran. Vuonna 2021 palattiin siis ikään kuin entiselleen.
Tilikauden verotuotot kehittyivät erittäin positiivisesti. Kunnallisverotuotot kasvoivat
noin 1,0 miljoonaa euroa, yhteisöverot vajaa 400 000 euroa ja kiinteistöverot 137 000
euroa. Yhteensä verotuottoja saatiin 32,8 miljoonaa, kun talousarviossa oli kirjattu
31,6 miljoonaa euroa.
Talousarvion valtionosuudeksi oli kirjattu noin 17,5 miljoonaa euroa. Varsinaisen
valtionosuuden kokonaismääräksi tuli 17,7 miljoonaa. Sen lisäksi Laihia sai
valtiovarainministeriön myöntämän harkinnanvaraisen valtionosuuden 1 470 000
euroa, jonka jälkeen valtionosuuden yhteismääräksi tuli 19,1 miljoonaa euroa.
Kunnan toimintakate nousi noin 4,1 %. Vuosikate oli 3 640 457,32 euroa. Poistot olivat
2 161 873,71 euroa ja nettoinvestoinnit 2 801 091,82 euroa.
Kunnan lainamäärä vuoden 2021 lopussa oli 27 555 024 euroa eli noin 3 481 euroa
asukasta kohden, kun se vuotta aiemmin oli 3 734 euroa. Vuoden aikana uutta
talousarviolainaa nostettiin investointeihin 2,0 miljoonaa euroa.
Kunnanvaltuusto teki kokouksessaan 15.6.2020 päätöksen kunnan
toimielinorganisaation muuttamisesta. Tekninen- ja rakennus- ja ympäristölautakunta
yhdistettiin ja sen alle perustettiin ympäristöjaosto. Uusi hyvinvointilautakunta
perustettiin ja se vastaa entisten perusturvalautakunnan, vapaa-aikalautakunnan ja
kirjastotoimen asioista. Sivistyslautakunta jatkaa koulutoimen ja varhaiskasvatuksen
päätösten tekoa. Näiden lisäksi konserni- ja elinvoimajaostot yhdistettiin, samoin
metsä- ja maanostotoimikunnat. Koulujen johtokunnat lakkautettiin. Uusi
toimielinorganisaatio astui voimaan uuden kunnanvaltuuston kanssa samaan aikaan
1.8.2021. Hallintosääntö on päivitetty vastaamaan uutta organisaatiota.
Ehdotus
Esittelijä: Juha Rikala, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää allekirjoittaa vuoden 2021 tilinpäätöksen sekä jättää sen
tilintarkastajan tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnan arvioitavaksi.
Kunnanhallitus päättää saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan arvioinnin
jälkeen kunnanvaltuuston käsiteltäväksi.
Kunnanhallitus päättää esittää, että tilikauden ylijäämä 2 137 607,86 euroa kirjataan
taseen yli-/alijäämätilille.
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Kunnanhallitus päättää oikeuttaa talousjohtajan tekemään tilinpäätösasiakirjaan
mahdollisia teknisiä korjauksia.
Päätös
Kunnanhallitus päätti keskeyttää kokouksensa klo 17.39.
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti jatkaa tämän asian ja asialistalla olevien asioiden
(§ 71-76) käsittelyä 29.3.2022 klo 17.00 pidettävässä tämän kokouksen
jatkokokouksessa. Kokoukseen ei lähetetä erillistä kutsua.

Kunnanhallitus, 29.03.2022, § 80
Liitteet

1 Tilinpäätös 2021
Ehdotus
Esittelijä: Juha Rikala, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää allekirjoittaa vuoden 2021 tilinpäätöksen sekä jättää sen
tilintarkastajan tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnan arvioitavaksi.
Kunnanhallitus päättää saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan arvioinnin
jälkeen kunnanvaltuuston käsiteltäväksi.
Kunnanhallitus päättää esittää, että tilikauden ylijäämä 2 137 607,86 euroa kirjataan
taseen yli-/alijäämätilille.
Kunnanhallitus päättää oikeuttaa talousjohtajan tekemään tilinpäätösasiakirjaan
mahdollisia teknisiä korjauksia.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.
Merkitään, että talousjohtaja Sinikka Alamylläri saapui kokoukseen asiantuntijaksi ja
poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa.

Tarkastuslautakunta, 25.05.2022, § 30
Valmistelijat / lisätiedot:
Marju Erkkilä
KPMG
Liitteet

1 Tilintarkastuskertomus 2021
Tilintarkastajan on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa
esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös
hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenelle ja asianomaisen toimielimen
tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus.
Jos tilintarkastaja havaitsee, että kunnan hallintoa ja taloutta on hoidettu vastoin lakia
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tai valtuuston päätöksiä eikä virhe tai aiheutunut vahinko ole vähäinen,
tilintarkastuskertomuksessa on tehtävä asiasta tilivelvolliseen kohdistuva muistutus.
Muistutusta ei voida kohdistaa valtuustoon. (Kuntalaki 125 §)
Tilintarkastaja JHT, KHT Elina Pesonen on toimittanut kokoukseen
tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2021 ja se liitetään pöytäkirjaan liitteeksi.
Ehdotus
Esittelijä: Heikki Mäkinen
Tarkastuslautakunta merkitsee tilintarkastuskertomuksen 2021 tiedoksi ja todetaan,
sisältääkö se kuntalain 125 §:n 2 momentin tarkoittamaa muistutusta.
Tarkastuslautakunta toimittaa tilintarkastuskertomuksen 2021 kunnanvaltuustolle
tilinpäätöksen yhteydessä käsiteltäväksi.
Päätös
Tarkastuslautakunta totesi yksimielisesti, että tilintarkastuskertomus 2021 ei sisällä
tilivelvollisiin kohdistuvaa muistutusta ja merkitsi sen tiedoksi.
Tarkastuslautakunta päätti yksimielisesti esittää kunnanvaltuustolle, että
tilintarkastuskertomus 2021 merkitään tiedoksi.

Tarkastuslautakunta, 14.06.2022, § 43
Oheismateriaali
1 Tilintarkastuskertomus 2021
Ehdotus
Esittelijä: Heikki Mäkinen
Tarkastuslautakunta päättää esityksestä vastuuvapauden myöntämisestä ja
tilinpäätöksen hyväksymisestä.
Tarkastuslautakunta tarkastaa tämän pykälän kokouksessa.
Päätös
Tarkastuslautakunta päätti yksimielisesti esittää kunnanvaltuustolle, että tilinpäätös
2021 hyväksytään ja vastuuvapaus myönnetään tilivelvollisille.
Tarkastuslautakunta tarkasti tämän pykälän kokouksessa.

Kunnanvaltuusto, 20.06.2022, § 33
Liitteet

1 Tilintarkastuskertomus 2021
2 Tilinpäätös 2021 allekirjoitettu
3 Tilinpäätös 2021 kv hyväksytty
Ehdotus
Tarkastuslautakunta esittää yksimielisesti kunnanvaltuustolle, että
tilintarkastuskertomus 2021 merkitään tiedoksi.
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Tarkastuslautakunta esittää yksimielisesti kunnanvaltuustolle, että tilinpäätös 2021
hyväksytään ja vastuuvapaus myönnetään tilivelvollisille.
Päätös
Puheenjohtaja ehdotti käsittelyjärjestykseksi seuraavaa:
Ensin talousjohtaja Jukka Girén esittelee vuoden 2021 tilinpäätöksen, jonka jälkeen
valtuutetut voivat esittää hänelle kysymyksiä.
Sitten annetaan puheenvuorot kunnanjohtaja Juha Rikalalle ja kunnanhallituksen
puheenjohtaja Minna Niemelle.
Seuraavaksi käytetään ryhmäpuheenvuorot ryhmien suuruuden mukaisessa
järjestyksessä.
Tämän jälkeen valtuutetut voivat käyttää puheenvuorot.
Näiden puheenvuorojen jälkeen käydään tilinpäätös yksityiskohtaisemmin läpi, jonka
jälkeen päätetään tilintarkastuskertomuksen 2021 merkitsemisestä tiedoksi ja vuoden
2021 tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä.
Puheenjohtaja avasi keskustelun ehdottamastaan käsittelyjärjestyksestä.
Koska pyydettyjä puheenvuoroja ei ollut, puheenjohtaja totesi, että kunnanvaltuusto
hyväksyi yksimielisesti käsittelyjärjestyksen.
Merkitään, että talousjohtaja Jukka Girén esitteli vuoden 2021 tilinpäätöksen
kokouksessa.
Merkitään, että kunnanjohtaja Juha Rikala käytti puheenvuoron.
Merkitään, että kunnanhallituksen puheenjohtaja Minna Niemi käytti puheenvuoron.
Merkitään, että Keskusta-KD:n valtuustoryhmän ryhmäpuheenvuoron käytti
valtuutettu Teemu Knuutti.
Merkitään, että Laihian Kokoomuksen valtuustoryhmän ryhmäpuheenvuoron käytti
valtuutettu Antti Tuomela.
Merkitään, että Laihian Perussuomalaisten ryhmäpuheenvuoron käytti valtuutettu
Joni Leppilahti.
Merkitään, että Laihian Demarien valtuustoryhmän ryhmäpuheenvuoron käytti
valtuutettu Jukka Harju.
Merkitään, että Vasemmistoliiton valtuustoryhmän ryhmäpuheenvuoron käytti 1.
varavaltuutettu Jouko Ranta.
Puheenjohtaja avasi yleiskeskustelun.
Merkitään, että valtuutetut Erkki Aro, Sauli Tuomela, Lea Ranne ja Jussi K Niemistö
käyttivät puheenvuorot.
Merkitään, että kunnanvaltuuston puheenjohtaja Janne Laine käytti puheenvuoron.
Julistettuaan yleiskeskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että tämän jälkeen
siirrytään tilinpäätöksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.
Merkitään, että tilinpäätöskirjan sivulla 54 Keskusvaalilautakunta kohdassa
Painopisteet 2021–2023 on virheellinen kirjaus: "Vuonna 2022 on maakuntavaalit,
mikäli maakunnat/hyvinvointialueet toteutuvat.". Muutetaan muotoon: "Vuonna 2022
on aluevaalit.".
Koska pyydettyjä puheenvuoroja ei ollut, puheenjohtaja julisti tilinpäätöksen
yksityiskohtaisen käsittelyn päättyneeksi.
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Puheenjohtaja avasi keskustelun tilintarkastuskertomuksen merkitsemisestä tiedoksi.
Koska pyydettyjä puheenvuoroja ei ollut, puheenjohtaja totesi, että kunnanvaltuusto
päätti yksimielisesti merkitä tilintarkastuskertomuksen 2021 tiedoksi.
Puheenjohtaja avasi keskustelun tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden
myöntämisestä.
Koska pyydettyjä puheenvuoroja ei ollut, puheenjohtaja totesi, että kunnanvaltuusto
päätti yksimielisesti hyväksyä tilinpäätöksen vuodelta 2021 ja myöntää
vastuuvapauden tilivelvollisille.
Tilinpäätös 2021 kunnanvaltuuston hyväksymässä muodossa liitetään pöytäkirjaan
liitteeksi 3.
Puheenjohtaja keskeytti kokouksen tauon ajaksi klo 19.21–19.30.
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Hyvinvointilautakunta, § 38,27.04.2022
Kunnanhallitus, § 122,06.06.2022
Kunnanvaltuusto, § 34, 20.06.2022
§ 34
Tehtäväalueen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen toiminta-ajatus, tavoitteet ja
toimenpiteet
LAIDno-2022-270
Hyvinvointilautakunta, 27.04.2022, § 38
Valmistelijat / lisätiedot:
Helena Lahtinen
helena.lahtinen@laihia.fi
terveys- ja hyvinvointijohtaja
Liitteet

1 Toiminta-ajatus, tavoitteet ja toimenpiteet
2 TA22 eläinlääkintähuolto
3 TA22 terveysvalvonta
Tehtäväalue: 3000 Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen
Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen toiminta-ajatus
Kuntalain (2015) mukaan kuntalaisten hyvinvoinnista ja terveydestä huolehtiminen on
kunnan perustehtävä, lisäksi terveydenhuoltolaissa (2010) määritellään laajasti
kunnan tehtäviä kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi
hyvinvointilautakunnan toiminta-ajatuksen mukaisesti.
Tulevan hyvinvointialueen ja uuden kunnan yhteistyöstä ja uudelleen
muotoutuvista tehtävistä
Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tehtäväalueotsikon alle on koottu entisen
perusturvalautakunnan toimintoja, jotka ovat osin siirtymässä hyvinvointialueelle tai
koskevat kuntaan jääneitä hallinto- ja talousosaston sekä sivistystoimen alaisia
toimintoja. Hallinto-osaston tehtäväkokonaisuuteen kuuluva työllisyys koskee kunnan
jokaista osastoa.
Ympäristöterveydenhuollon palvelut tuottaa Vaasan kaupunki niiden
hyvinvointialueelle suunniteltuun siirtoon 1.1.2026 asti. Ympäristöterveydenhuollon
lakeja ovat terveydensuojelulaki (763/1994), elintarvikelaki (297/2021),
eläinlääkintähuoltolaki (765/2009) ja tupakkalaki (549/2016).
Ympäristöterveydenhuolto hoitaa myös mm. säteilylain (859/2018), lääkelain (395
/1987), eläinsuojelulain (247/1996), eläintautilain (441/2013) ja ympäristönsuojelulain
(527/2014) mukaan joitain tehtäviä.
TEpalvelut ovat siirtymässä kuntiin vuoden 2024 aikana. Tämänhetkisen suunnitelman
mukaan työllisyyspalvelut ovat siirtymässä kunnalle tai useammasta kunnasta
muodostuvalle yhteistoiminta-alueelle, jonka työvoimapohjan on oltava vähintään 20
000 henkilöä. Työmarkkinatuen kuntaosuus eli ns raipparaha jää kunnan
maksettavaksi. Kunnan eri osastojen yhteistyö hyvinvointialueen kanssa hakee siirron
jälkeen uusia toimintamuotoja.
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Kunta on tehnyt yhteistyötä Mannerheimin lastensuojeluliiton Laihian osaston kanssa
Vieretysten- yhteistyön ja sen perustana olevan sopimuksen mukaisesti. Toiminta
käsittää vauvakerhon, perhekahvilan, kesä- ja syyskerhot ja muita tapahtumia
tarpeiden ja resurssien rajoissa, perusturvalautakunta on sopimuksen mukaisesti
vuosittain budjetoinut avustuksen.
Ehdotus
Esittelijä: Helena Lahtinen, terveys- ja hyvinvointijohtaja
Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen
toiminta-ajatuksen, tavoitteet ja toimenpiteet ja esittää ne kunnanvaltuuston
hyväksyttäväksi, yhteistoiminta-alueen terveysvalvonnan ja eläinlääkintähuollon
osuudet liitteiden mukaan.
Päätös
Hyvinvointilautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.
Merkitään, että jäsen Saila Pohjavaara saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana.

Kunnanhallitus, 06.06.2022, § 122
Liitteet

1 Toiminta-ajatus, tavoitteet ja toimenpiteet
2 TA22 terveysvalvonta
3 TA22 eläinlääkintähuolto
Vuoden 2022 talousarviossa tehtäväalueelle 3000 Terveyden ja hyvinvoinnin
edistäminen on kirjattu seuraava lause: Hyvinvointilautakunta laatii tehtäväalueen
toiminta-ajatuksen, tavoitteet ja toimenpiteet kunnanvaltuustolle maaliskuun 2022
kokoukseen.
Ehdotus
Esittelijä: Juha Rikala, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto hyväksyy
tehtäväalueen Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen
toiminta-ajatuksen, tavoitteet ja toimenpiteet
yhteistoiminta-alueen terveysvalvonnan ja eläinlääkintähuollon osuudet
liitteiden mukaisina.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.

Kunnanvaltuusto, 20.06.2022, § 34
Liitteet

1 Toiminta-ajatus, tavoitteet ja toimenpiteet
2 TA22 terveysvalvonta
3 TA22 eläinlääkintähuolto
Ehdotus
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Kunnanhallitus ehdottaa yksimielisesti kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto
hyväksyy tehtäväalueen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen
toiminta-ajatuksen, tavoitteet ja toimenpiteet
yhteistoiminta-alueen terveysvalvonnan ja eläinlääkintähuollon osuudet
liitteiden mukaisina.
Päätös
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen tekemän ehdotuksen.
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Kunnanhallitus, § 113,06.06.2022
Kunnanvaltuusto, § 35, 20.06.2022
§ 35
Osavuosikatsaus 1/2022
LAIDno-2022-69
Kunnanhallitus, 06.06.2022, § 113
Valmistelijat / lisätiedot:
Jukka Giren
jukka.giren@laihia.fi
talousjohtaja
Liitteet

1 Osavuosikatsaus 1/2022
Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan talousarvion toteutumasta
raportoidaan kunnanvaltuustolle neljän kuukauden välein. Vuoden ensimmäinen
osavuosikatsaus käsittää talousarvion toteutuman tammi-huhtikuulta.
Tammi-huhtikuun toteutuman mukaan toimintamenot yhteensä ovat 106,1 % viime
vuoden vastaavaan aikaan verrattuna ja laskennalliseen talousarvioon verrattuna
107,0 %.
Investointien nettomenot ovat 672 477 euroa. Talousarviossa investointien
nettomenot ovat 3 208 640 euroa. Tammi-huhtikuun verotulot kasvoivat 4,1 % ja
valtionosuudet 8,5 % edellisestä vuodesta. Yhteensä verotulot ja valtionosuudet
kasvoivat 5,6 % edellisestä vuodesta. Toukokuun loppuun mennessä verotulot ovat
kasvaneet 4,5 %.
Lainaa oli huhtikuun lopussa 27 490 025 euroa (3 474 euroa/asukas). Ennakkotieto
huhtikuun asukasluvusta on 7 914 henkilöä.
Ehdotus
Esittelijä: Juha Rikala, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto merkitsee
osavuosikatsauksen 1/2022 tiedoksi.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.
Merkitään, että talousjohtaja Jukka Girén saapui kokoukseen asiantuntijaksi § 113–114
ja poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa.
Puheenjohtaja keskeytti kokouksen tauon ajaksi klo 19.22–19.29.

Kunnanvaltuusto, 20.06.2022, § 35
Liitteet

1 Osavuosikatsaus 1/2022 kv
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Osavuosikatsauksen sivulla 22 Tuloslaskelma (ulkoinen) olleet virheelliset luvut
kohdissa tilikauden tulos TA 4/2022 ja TOT 4/22 / TA 4/22 on korjattu.
Ehdotus
Kunnanhallitus ehdottaa yksimielisesti kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto
merkitsee osavuosikatsauksen 1/2022 tiedoksi.
Päätös
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen tekemän ehdotuksen.
Merkitään, että talousjohtaja Jukka Girén esitteli kokouksessa osavuosikatsauksen 1
/2022.
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Kunnanhallitus, § 124,06.06.2022
Kunnanvaltuusto, § 36, 20.06.2022
§ 36
Kiinteistönhoidon kehittäminen / uuden yhtiön perustaminen
LAIDno-2022-340
Kunnanhallitus, 06.06.2022, § 124
Valmistelijat / lisätiedot:
Juha Rikala
juha.rikala@laihia.fi
kunnanjohtaja
Konserni- ja elinvoimajaosto kävi 19.4.2022 kokouksensa yhteydessä keskustelun
kunnanhallituksen, Kiinteistö Oy Laihian Vuokratalojen sekä teknisen toimen
edustajien kanssa. Tilaisuudessa tarkasteltiin mahdollista kunnan
kiinteistönhoidon siirtoa uudelle perustettavalle yhtiölle kuntakonsernin
kokonaisuuden näkökulmasta.
Tarkasteltaessa kuntakonsernia kokonaisuutena on sekä taloudellisia että
toiminnallisia perusteita siirtää toiminta yhtiön hoidettavaksi. Taloudellisuus
näyttäytyy konkreettisimmin KOY Laihian Vuokratalojen mahdollisuutena päästä ns.
yleishyödylliseen asemaan. Tämän toteutuminen toisi yhtiölle verotuksellisia hyötyjä.
Sen sijaan yksiselitteisiä konkreettisia kunnalle tulevia merkittäviä taloudellisia hyötyjä
ei muutoksella kyetä osoittamaan. Yksittäisenä konkreettisena säästönä kunta hyötyy
osan kiinteistöpäällikön henkilöstökustannuksesta tämän kustannuserän jakautuessa
yhtiön ja kunnan kesken. Taloudelliset hyödyt tulevatkin kunnalle lähinnä ns.
synergiahyötyjen eli yhteisvaikutusten myötä.
Toiminnalliselta näkökulmalta tarkastellen muutoksella kyetään vahvistamaan kahden
pienen kiinteistönhoito-organisaation toimintavarmuutta ja osaamista. Sen lisäksi
muutoksella kyetään pienentämään kunnan omistamien yhtiöiden henkilöriskiä
johdon osalta. KOY Laihian Vuokrataloilla ja Laihian Nuuka Lämpö Oy:llä on yhteinen
toimitusjohtaja, jolla ei ole varsinaista varahenkilöä. Muutoksen myötä tätä tilannetta
kyetään parantamaan.
Kunnan osalta muutoksella kyetään vastaamaan osaan haasteista, joita
valtakunnalliset uudistukset asettavat. Uudistuksen myötä on tarkoitus, että tekniselle
osastolle jää henkilö, joka ottaa vastuulleen työvoimapalveluihin liittyvät uudistukset.
Tämän lisäksi kyseinen henkilö vastaa kiinteistönhoidon toimivuudesta ja yhteistyöstä
yhtiön sekä kunnan oman organisaation käyttäjien suuntaan.
Uudistuksen myötä on tehtävä selkeät toiminnalliset ja taloudelliset vastuujaot
kunnan ja perustettavan yhtiön kesken. Tämän lisäksi konserniohjauksen ja toiminnan
seuraamisen on oltava aktiivista.
Uudistus koskee siirron osalta viittä (5) kunnan työntekijää, jotka siirtyvät
liikkeenluovutuksella ns. vanhoina työntekijöinä yhtiöön. Tämä tarkoittaa käytännössä
sitä, että työntekijöiden työsuhteen edut eivät heikkene.
Siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta sovitaan perustettavan yhtiön kanssa erikseen.
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Ehdotus
Esittelijä: Juha Rikala, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää konserni- ja elinvoimajaoston ehdotuksen mukaisesti
ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnan kiinteistönhoito siirretään uuteen
perustettavaan yhtiöön 1.1.2023 alkaen.
Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto hyväksyy
uuden kiinteistönhoitoon keskittyvän osakeyhtiön perustamisen.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.

Kunnanvaltuusto, 20.06.2022, § 36
Ehdotus
Kunnanhallitus ehdottaa yksimielisesti kunnanvaltuustolle, että kunnan
kiinteistönhoito siirretään uuteen perustettavaan yhtiöön 1.1.2023 alkaen.
Kunnanhallitus ehdottaa yksimielisesti kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto
hyväksyy uuden kiinteistönhoitoon keskittyvän osakeyhtiön perustamisen.
Päätös
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen tekemän ehdotuksen.
Merkitään, että valtuutetut Erkki Aro ja Jenna Pääskynen poistuivat
kokouksesta esteellisinä eivätkä ottaneet osaa asian käsittelyyn ja
päätöksentekoon. Aron tilalle kokoukseen tuli 4. varavaltuutettu Jouni Oikarainen.
Aro ja Pääskynen palasivat kokoukseen päätöksenteon jälkeen ja Oikarainen poistui
kokouksesta.

Laihia
Kunnanvaltuusto

Pöytäkirja
20.06.2022

3/2022

24 (28)

§ 37
Kokouksessa jätetyt valtuustoaloitteet
Päätös
Laihian Kokoomuksen valtuustoryhmä jätti kokouksessa 20.6.2022
päivätyt valtuustoaloitteet:
- osallistuvan budjetoinnin käyttöönotto Laihian kunnassa (LAIDno-2022-372)
- soveltuvuusarviointikokeet johtaville viranhaltijoille (LAIDno-2022-374).
Keskusta-KD:n valtuustoryhmä jätti kokouksessa 20.6.2022 päivätyn
valtuustoaloitteen: Vaasan ja Seinäjoen alueen yhteinen kehittämisstrategia (LAIDno-
2022-373).
Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti lähettää valtuustoaloitteet kunnanhallitukselle
valmisteltavaksi.
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§ 38
Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen ja kokouksen päättäminen
Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine
oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen
nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta
johdu. Pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan tiedonsaannin kannalta välttämättömät
henkilötiedot. Pöytäkirjan sisältämät henkilötiedot on poistettava tietoverkosta
oikaisuvaatimus- tai valitusajan päättyessä.
Kunnan jäsenen ja 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä
yleisessä tietoverkossa. (Kuntalaki 140 §)
Kunnanvaltuusto päätti 13.12.2021 § 106, että kokouksen tarkastettu pöytäkirja
(julkisilta osin) pidetään yleisesti nähtävillä kunnan kotisivuilla kokouspäivää
seuraavan viikon tiistaina.
Ehdotus
Kunnanvaltuusto päättää, että kokouksen tarkastettu pöytäkirja julkaistaan Laihian
kunnan kotisivuilla 29.6.2022.
Puheenjohtaja päättää kokouksen.
Päätös
Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti, että kokouksen tarkastettu pöytäkirja
julkaistaan Laihian kunnan kotisivuilla 29.6.2022.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.03.
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Kunnallisvalitus
§33, §34, §36
Kunnallisvalitusohje
Valitusosoitus
Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.
Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta:
- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös
välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen
Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä
päivänä ennen valistusviranomaisen 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.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa
valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
- päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
- päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
- päätös on muuten lainvastainen.
Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan
päättymistä.
Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.
Valituksessa on ilmoitettava:
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan
tehtäväksi (vaatimukset)
- vaatimusten perustelut
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu
valittajaan
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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
oikeuden käyntiin 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:
- valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen
- selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi tai muu selvitys
valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin
toimitettu viranomaiselle
Valitusviranomainen
Kunnallisvalitus tehdään Vaasan hallinto-oikeudelle.
Valitusviranomaisen yhteystiedot:
Vaasan hallinto-oikeus
postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa
käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 4. krs, 65100 Vaasa
s-posti vaasa.hao(at)oikeus.fi
telekopio 029 5642 760
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa,
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Oikeudenkäyntimaksu
Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun
tuomioistuinmaksulain (1455/2015) perusteella. Lisätietoja valituksen
maksullisuudesta saa valitusviranomaiselta.
Lisätiedot ja asiakirjapyynnöt
Lisätietoja kunnallisvalituksesta ja päätöstä koskevia asiakirjoja voi pyytää Laihian
kunnan kirjaamosta.
s-posti: laihian.kunta@laihia.fi
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Muutoksenhakukielto
§29, §30, §31, §32, §35, §37, §38
Muutoksenhakukielto
Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:
sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi

