Laihia
Kunnanhallitus
Aika

06.06.2022, klo 18:02 - 20:58

Paikka

Valtuustosali

Pöytäkirja
06.06.2022

8/2022

1 (52)

Käsitellyt asiat
§ 109

Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen
hyväksyminen

§ 110

Pöytäkirjan tarkastus

§ 111

Kunnanvaltuuston päätösten laillisuustarkkailu ja täytäntöönpano

§ 112

Oikaisuvaatimus sivistysjohtajan viranhaltijapäätökseen Rauhalan yksikön
tilojen käytöstä

§ 113

Osavuosikatsaus 1/2022

§ 114

Talousarvio 2023, taloussuunnitelma ja investointisuunnitelma 2024–2025

§ 115

Laihian kunnan suostumus kiinteistökauppaan

§ 116

Laihian kunnan lausunto ympäristövaikutusten arviointiselostuksen
täydennyksestä valtatie 3 välillä Helsingby-Laihia

§ 117

Vuokrasopimusten ehtojen muutos / asumistarkoitukseen vuokratut maa-
alueet

§ 118

Asemakaavoituksen käynnistämissopimus / kortteli 51

§ 119

Asemakaavoituksen käynnistämissopimus / Ratikyläntien katualue (osa)

§ 120

Kaavoitusaloite tuulivoimaosayleiskaavan laatimiseksi / Taaborinvuoren alue

§ 121

Kaavoitusaloite tuulivoimaosayleiskaavan laatimiseksi / Jokiperän alue

§ 122

Tehtäväalueen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen toiminta-ajatus,
tavoitteet ja toimenpiteet

§ 123

Laihian kunnan työterveyshuollon palvelut

§ 124

Kiinteistönhoidon kehittäminen / uuden yhtiön perustaminen

§ 125

Teknisten toimistopalveluiden tehtävien hoito konserniyhtiöille / sopimukset

§ 126

Erityistoimivallan lakkauttaminen

§ 127

Hallinto- ja henkilöstöjohtajan viran haastatteluryhmä

§ 128

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseen liittyvä työryhmä (Sote-työryhmä)

§ 129

Valtuustoaloite / Liikennepuisto Laihialle

§ 130

Valtuustoaloite / Urheilukeskus -viitoitus

§ 131

Valtuustoaloite / Nuorisovaltuuston nuva-kummijärjestelmä

§ 132

Valtuustoaloite / Koulujen ylijäämäruuan hyödyntäminen

§ 133

Valtuustoaloite / Uimahallin lastenaltaan liukumäki

Laihia
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
06.06.2022

§ 134

Toimielinten päätösten täytäntöönpano

§ 135

Viranhaltijoiden päätösten täytäntöönpano

§ 136

Tiedoksi

§ 137

Muut asiat

§ 138

Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen ja kokouksen päättäminen

8/2022

2 (52)

Laihia
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
06.06.2022

Saapuvilla olleet jäsenet
Minna Niemi, puheenjohtaja
Sauli Tuomela, 1. varapuheenjohtaja
Tero Frondelius, 2. varapuheenjohtaja
Jukka Harju
Teemu Knuutti
Päivi Miskala
Asko Salminen
Antti Tuomela
Marja Vettenranta
Piia Eerola, varajäsen
Muut saapuvilla olleet
Janne Laine, kunnanvaltuuston puheenjohtaja
Timo Kamila, kunnanvaltuuston 1. vpj.
Joni Leppilahti, kunnanvaltuuston 2. vpj.
, kunnanjohtaja, esittelijä § 109-125, 127-135
Maria Katajamäki, hallintokoordinaattori, sihteeri
Jukka Giren, talousjohtaja, asiantuntija § 113-114
Markku Laukkonen, vt. sivistysjohtaja, asiantuntija § 112
Poissa

Tiina Friman

Allekirjoitukset

Minna Niemi
Puheenjohtaja

Maria Katajamäki
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty
13.06.2022

13.06.2022

Marja Vettenranta

Piia Eerola

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pöytäkirja on julkaistu Laihian kunnan kotisivuilla 14.06.2022.

Satu Tuurihalme, toimistosihteeri
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§ 109
Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen
Ehdotus
Esittelijä: Juha Rikala, kunnanjohtaja
Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Kunnanhallitus päättää hyväksyä työjärjestyksen.
Päätös
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.02.
Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä työjärjestyksen.
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§ 110
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirjan tarkastusvuorossa olisivat jäsen Marja Vettenranta ja jäsen Tiina Friman.
Ehdotus
Esittelijä: Juha Rikala, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää valita kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Kunnanhallitus päättää, että pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 13.6.2022.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsen Marja
Vettenrannan ja varajäsen Piia Eerolan.
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§ 111
Kunnanvaltuuston päätösten laillisuustarkkailu ja täytäntöönpano
Kunnanhallituksen tulee
2) vastata valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden
valvonnasta. (Kuntalaki 39 §)
Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä
järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on
muuten lainvastainen, on kunnanhallituksen jätettävä päätös täytäntöön panematta.
Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. (Kuntalaki 96 §)
Esitellään kunnanvaltuuston 16.5.2022 pitämän kokouksen päätökset sekä
suoritetaan niiden laillisuustarkkailu ja päätetään täytäntöönpanosta.
Kunnanvaltuusto käsitteli kokouksessaan seuraavat asiat:
§ 18 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen
hyväksyminen
§ 19 Pöytäkirjan tarkastus
§ 20 Vuoden 2021 talousarvion investointimäärärahan ylitys / biokaasulaitoksen
kompostointikentän rakentaminen
§ 21 Määräalan ostaminen tilasta Kajaala (399-405-12-78)
§ 22 Tilan Tyynimetsä (399-416-3-30) lahjakirja
§ 23 Kunnan luottamushenkilöiden palkkiosääntö
§ 24 Henkilöstöpäällikön virkanimikkeen muutos
§ 25 Valtuustoaloite / Yrittäjyyskasvatusta lisättävä Laihian kunnan oppilaitoksissa
§ 26 Valtuustoaloite / Koirahiihto
§ 27 Kokouksessa jätetyt valtuustoaloitteet
§ 28 Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen ja kokouksen päättäminen.
Ehdotus
Esittelijä: Juha Rikala, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää
todeta kunnanvaltuuston 16.5.2022 päätökset laillisiksi
panna päätökset täytäntöön sitä mukaan kuin ne tulevat lainvoimaisiksi.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.
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§ 112
Oikaisuvaatimus sivistysjohtajan viranhaltijapäätökseen Rauhalan yksikön tilojen käytöstä
LAIDno-2022-261
Valmistelija / lisätiedot:
Juha Rikala
juha.rikala@laihia.fi
kunnanjohtaja
Oheismateriaali
1 Viranhaltijapäätös 22.4.2022 § 11
Vt. sivistysjohtaja on 22.4.2022 tehnyt viranhaltijapäätöksen Rauhalan yksikön tilojen
käytöstä (§ 11). Yhden oppilaan huoltajat ovat 9.5.2022 jättäneet päätöksestä
oikaisuvaatimuksen.
Yleistä
Oikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan
jäsen.
Kunnallisessa oikaisuvaatimuksessa edellytetään, että oikaisuvaatimuksessa
ilmoitetaan mihin päätökseen haetaan oikaisua ja millaista oikaisua vaaditaan sekä
millä perusteilla sitä vaaditaan. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä sekä laillisuus- että
tarkoituksenmukaisuusperusteella. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa
päätöksen tiedoksisaannista.
Laillisuusperusteilla tarkoitetaan tilannetta, jossa päätös on tapahtunut joko
virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt
toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen. Siltä osin kuin erimielisyys
päätöksestä ei koske tosiseikkoja tai oikeusnormien soveltamista, kysymys voi olla
tarkoituksenmukaisuudesta. Sen arvioinnissa on kyse siitä, millä tavoin tietty
toimenpide palvelee hallinnon tavoitteita.
Oikaisuvaatimus voidaan hylätä, jos päätöksessä ei todeta laillisuusvirheitä. Jos
oikaisuvaatimus hyväksytään laillisuus- tai tarkoituksenmukaisuusperusteella,
alkuperäinen päätös joko kumotaan tai sen tilalle tehdään uusi päätös.
Oikaisuvaatimuksen keskeinen sisältö
Oikaisuvaatimuksessa vaaditaan, että päätös tulisi oikaista siten, että
oikaisuvaatimuksen tekijöiden lapsen kouluarki olisi yhdenvertaista muiden koulua
käyvien lasten kanssa. Vaatimuksessa viitataan yhdenvertaisuuslain § 6 ja 15 sekä
valtioneuvoston asetukseen rakennuksen esteettömyydestä § 10.
Yhdenvertaisuuslain § 6 mukaan ”koulutuksen järjestäjän velvollisuutena on edistää
yhdenvertaisuutta. Koulutuksen järjestäjän ja tämän ylläpitämän oppilaitoksen on
arvioitava yhdenvertaisuuden toteutumista ja ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin
yhdenvertaisuuden toteutumisen edistämiseksi. Edistämistoimenpiteiden on oltava
oppilaitoksen toimintaympäristö, voimavarat ja muut olosuhteet huomioon ottaen
tehokkaita, tarkoituksenmukaisia ja oikeasuhtaisia. Koulutuksen järjestäjän on
huolehdittava siitä, että oppilaitoksella on suunnitelma toimenpiteistä

Laihia
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
06.06.2022

8/2022

8 (52)

yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Koulutuksen järjestäjän ja tämän ylläpitämän
oppilaitoksen on varattava oppilaille ja heidän huoltajilleen sekä opiskelijoille tai
heidän edustajilleen mahdollisuus tulla kuulluiksi edistämistoimenpiteistä.”
Lain § 15 mukaan ”viranomaisen, koulutuksen järjestäjän, työnantajan sekä tavaroiden
tai palveluiden tarjoajan on tehtävä asianmukaiset ja kulloisessakin tilanteessa
tarvittavat kohtuulliset mukautukset, jotta vammainen henkilö voi yhdenvertaisesti
muiden kanssa asioida viranomaisissa sekä saada koulutusta, työtä ja yleisesti
saatavilla olevia tavaroita ja palveluita samoin kuin suoriutua työtehtävistä ja edetä
työuralla.
Mukautusten kohtuullisuutta arvioitaessa otetaan huomioon vammaisen ihmisen
tarpeiden lisäksi 1. momentissa tarkoitetun toimijan koko, taloudellinen asema,
toiminnan luonne ja laajuus sekä mukautusten arvioidut kustannukset ja mukautuksia
varten saatavilla oleva tuki.”.
Oikaisuvaatimuksen käsittely
Viranhaltijapäätöksessä, josta oikaisuvaatimus on jätetty, on kyse Rauhalan
yksikön tilojen tarkoituksenmukaisesta käytöstä tilanteessa, missä TAO-luokan
henkilökunta katsoo, että luokalla käytössä olevat tilat eivät vastaa luokan oppilaiden
tarpeita. Henkilökunnan esityksenä on, että sopivat tilat löytyisivät yksikön
esiopetustiloista.
Tilojen käytön tilannetta on tarkasteltu yksikön sisällä monipuolisesti etsien
mahdollisia ratkaisuja. Esiopetusryhmän ja TAO-luokan tilojen vaihto aiheuttaa
esiopetushenkilökunnan mukaan runsaasti haasteita. Tilojen tarkastelua on tehty
myös ulkopuolisen arvioitsijoiden toimesta. Lisäksi tilanteesta ja tilojen käytöstä on
oltu yhteydessä myös oikaisuvaatimuksen tehneiden huoltajien kanssa.
Sellaista vaihtoehtoa, mikä ratkaisisi kaikkien eri osapuolten esiin tuomat haasteet, ei
ole kuitenkaan löydetty. Tilanteen monimuotoisuuden ja haasteellisuuden myötä vt.
sivistysjohtaja on tehnyt päätöksen tilojen käytöstä.
Viranhaltijapäätöksen mukaisesti yksiköllä on mahdollisuus tehdä toimenpiteitä, joilla
mahdollistetaan pienluokan toiminta nykyisissä tiloissa lakien ja asetusten
määrittämissä rajoissa. Näissä huomioidaan yksikön toimintaympäristö, voimavarat ja
muut olosuhteet tarkoituksenmukaisella tavalla.
Toimenpiteistä on olemassa alustava suunnitelma, jota tarkastellaan edelleen ennen
lukuvuoden 2022–2023 alkua huomioiden yhdenvertaisuuslain edellytykset sekä
valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä käytännön kohtuuden ja
tarkoituksenmukaisuuden asettamissa rajoissa. Oikaisuvaatimuksessa esiin tuotuja
ongelmia huomioidaan käytännön mahdollistamissa rajoissa. Näistä tarkennetuista
toimenpiteistä kuullaan myös oppilaiden huoltajia.
Viranhaltijapäätös on tehty Rauhalan yksikön tilojen käytöstä. Päätös ei koske suoraan
yksittäistä oppilasta vaan kokonaisuudessaan yksikön tilojen käyttöä ja vaikuttaa
suureen määrään oppilaita, henkilökuntaa sekä yksikön toimintaa. Tämän myötä
viranhaltijapäätöksen tiedoksiantoa yksittäisen oppilaan huoltajille ei katsottu
perustelluksi. Päätös on ollut nähtävillä kunnan kotisivuilla 25.4.–16.5.2022.
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Hallintolain § 45 1 momentin mukaisesti päätös on perusteltava. Päätöksen
kuvaustekstistä käy ilmi tilanteen monimutkaisuus ja päätöksestä tilanteen alustava
ratkaisumalli, jolla kyetään viranhaltijan näkemyksen mukaan täyttämään edellä
mainittujen lakien sekä perusopetuslain edellyttämät velvoitteet.
Asiaan liittyvä materiaali oli esillä kokouksessa.
Oheismateriaali: Oikaisuvaatimus
Ehdotus
Esittelijä: Juha Rikala, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää hylätä oikaisuvaatimuksen.
Päätös
Keskustelun aikana jäsen Sauli Tuomela ehdotti jäsen Jukka Harjun kannattamana
esittelijän ehdotuksesta poiketen, että oikaisuvaatimus hyväksytään. Evästyksenä, että
TAO-luokka siirretään esiopetustilaan. Asian uudelleen tarkastelussa on otettava
huomioon mm. vammais- ja yhdenvertaisuuslait. Päätös Rauhalan yksikön tilojen
käytöstä on tehtävä ennen lukuvuoden 2022–2023 alkua.
Puheenjohtaja tiedusteli jäseniltä vastustaako joku Tuomelan ehdotusta. Koska
pyydettyjä puheenvuoroja ei ollut, puheenjohtaja totesi, että kunnanhallitus päätti
yksimielisesti hyväksyä oikaisuvaatimuksen, kumota viranhaltijapäätöksen ja palauttaa
asian vt. sivistysjohtajalle uudelleen käsiteltäväksi em. evästyksellä.
Merkitään, että vt. sivistysjohtaja Markku Laukkonen saapui kokoukseen
asiantuntijaksi ja poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa.
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§ 113
Osavuosikatsaus 1/2022
LAIDno-2022-69
Valmistelija / 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.
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§ 114
Talousarvio 2023, taloussuunnitelma ja investointisuunnitelma 2024–2025
LAIDno-2022-339
Valmistelija / lisätiedot:
Jukka Giren, Juha Rikala
jukka.giren@laihia.fi, juha.rikala@laihia.fi
talousjohtaja, kunnanjohtaja
Kunnan oli vuonna 2021 katettava kuntalain mukaisesti taseen alijäämä, jota oli jäljellä
560 754 euroa. Tilikauden tulos oli + 2 137 607 euroa, jolla saavutettiin kuntalain § 110
mukainen vaatimus talouden tasapainosta. Kertynyttä ylijäämää on näin ollen
taseessa 1 576 853 euroa.
Kuluvan vuoden talousarvio on 667 423 euroa ylijäämäinen. Talousarvion
toteutumiseen asettaa paineita erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon
kustannuskehitys, joka on alkuvuonna ollut selkeästi yli arvioidun tason. Tämä
epävarmuustekijä poistuu kuntien talousarvioista sosiaali- ja terveydenhuollon
uudistuksen myötä vuodesta 2023 alkaen.
Kuluvan vuoden talousarvion toteutumiseen asettaa paineita myös globaalin tilanteen
aiheuttamat hinnannousupaineet sekä henkilöstökustannusten voimakas kasvu
epäselvän kunta-alan työmarkkinatilanteen takia. Henkilöstökustannuksiin tulee
vaikuttamaan myös työntekijäjärjestöjen kanssa käytävät neuvottelut
henkilökohtaisen lisän maksamisesta takautuvasti niiltä osin, kun sitä ei ole maksettu
riittävästi kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisesti.
Vuoden 2023 talousarvion valmistelu on erittäin poikkeuksellista. Kuntien verotulot ja
valtionosuudet muuttuvat rajusti sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen myötä.
Kuntien tuloveroprosentteja leikataan 12,64 %-yksikköä vuoden 2022 tasosta. Tämän
lisäksi yhteisöveroon tehdään leikkauksia. Valtionosuudet määräytyvät uudelleen ja
niitä tullaan jatkovuosien osalta tarkastelemaan myöhemmin vuoden 2022
tilinpäätöstietojen pohjalta.
Vuoden 2023 talousarvion rakentamista helpottaa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä
palo- ja pelastustoimen siirtyminen hyvinvointialueelle. Tämän myötä toiminnan
taloudellinen ennakoitavuus paranee huomattavasti ja talousarvio on selkeämmin ns.
omissa käsissä.
Talousarvion laatimista vaikeuttaa em. vaikea maailmantalouden tilanne, joka
vaikuttaa niin kunnan kiinteistökuluihin kuin vaikkapa kouluruokailun hintaan.
Henkilöstökulujen ennakointiin vaikuttavat etenkin kuntastrategian linjaukset, kunnan
organisaatiotarkastelun tulokset sekä kunta-alan työmarkkinaneuvotteluiden tilanne.
Näiden lisäksi esim. toisen asteen koulutuksen maksuttomuuden eteneminen uusiin
ikäluokkiin ja varhaiskasvatuksen maksujen taannoinen alentaminen vaikuttavat
talousarvion laadintaan kustannuksia nostavasti.
Talousarvion 2022 laadinnassa huomioidussa taloussuunnitelmassa vuodelle 2023 on
arvioitu kunnan toimintakatteeksi 19 237 208 euroa ja verokertymäksi 23 636 855
euroa. Huomioiden poistot, tilikauden 2023 ylijäämäksi tulisi näillä arvioilla 1 942 647
euroa.
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Toimintakatteen arvioinnissa ei ole syksyllä 2021 kyetty huomioimaan
maailmantaloudessa tapahtuneita mullistuksia, mahdollisten organisaatiouudistusten
vaikutuksia eikä tulevien palkankorotusten todennäköistä tasoa. Muun muassa näiden
asioiden myötä tuolloin arvioitu toimintakate tullaan mahdollisesti ylittämään.
Toimintakatteen mahdollista ylitystä kompensoi vuonna 2023 verokertymän
ennakoitua korkeampi taso. Sekä Kuntaliiton että valtiovarainministeriön
ennakkolaskelmissa Laihian kunnan verokertymän taso on noin 1,3 M€ korkeampi
kuin kunnan taloussuunnitelmaan kirjattu arvio.
Talousarvion laadinnassa on syytä noudattaa edelleen tiukkaa linjaa. On kuitenkin
huomioitava, että kunnan lakisääteiset tehtävät kyetään hoitamaan siten, että
henkilöstöä ei kuormiteta liikaa. Tämä edellyttää riittäviä perusteltuja
henkilöstöresursseja eri toimialoille. Tämä on toisaalta osa henkilöstön hyvinvoinnista
huolehtimista ja toisaalta laadukkaiden palveluiden varmistamista kuntalaisille.
Kunnanhallitukselle esiteltiin laskelmia vuoden 2023 toimintakatteen raamin pohjaksi.
Ehdotus
Esittelijä: Juha Rikala, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää, että talousarvion valmistelua jatketaan siten, että
suunnittelun lähtökohtana on taloussuunnitelman 2023 mukainen toimintakatetaso.
Tästä voidaan tarvittaessa poiketa lähinnä globaalin tilanteen vaikutusten ja
henkilöstökustannuksiin vaikuttavien tekijöiden takia.
Kunnanhallitus päättää, että talousarviota 2023 tarkastellaan tarkemmin
kunnanvaltuuston iltakoulussa 22.8.2022.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.
Merkitään, että talousjohtaja Jukka Girén saapui kokoukseen asiantuntijaksi § 113–114
ja poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa.
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Kunnanhallitus, § 41,21.02.2022
Kunnanhallitus, § 115, 06.06.2022
§ 115
Laihian kunnan suostumus kiinteistökauppaan
LAIDno-2018-680
Kunnanhallitus, 21.02.2022, § 41
Valmistelijat / lisätiedot:
Jari Mansikka-aho
jari.mansikka-aho@laihia.fi
tekninen johtaja
Kaupanvahvistaja on lähettänyt kuntaan luonnoksen kauppakirjasta, jolla
yksityishenkilö ostaa aikaisemmin vuokraamansa alueen ja sen läheisyydessä olevia
maa-alueita.
Alue käsittää tilan 399-407-3-40 ja määräalat tiloista 399-407-3-33, 399-407-3-29 ja 399-
407-3-49. Nämä yhdessä muodostavat alueen, jolla sijaitsevat omakotitalo (vuokra-
alueella) ja tuotantorakennus.
Tilat omistava yritys on asetettu konkurssiin 13.11.2018. Konkurssipesän omistukseen
jääneiden rakennusten alueella on öljyvahingosta (todettu 18.3.2018) johtuen
pilaantunutta maata. Lisäksi alueella sijaitsevan lämpökeskuksen tiilinen, vanha
savupiippu on huonokuntoinen ja vaaraksi ympäristölle. Konkurssipesällä ei ole varoja
näiden ongelmakohtien hoitamiseen, joten ne tulisivat jäämään kunnan vastuulle.
Konkurssipesän pesänhoitaja haluaa kunnan suostumuksen tälle kaupalle.
Luonnos kauppakirjasta oli nähtävillä kokouksessa.
Ehdotus
Esittelijä: Juha Rikala, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää, että Laihian kunta antaa suostumuksen kiinteistökauppaan.
Kunnanhallitus päättää tarkastaa tämän pykälän kokouksessa.
Päätös pannaan täytäntöön lainvoimaisuutta odottamatta.
Päätös
Keskustelun aikana puheenjohtaja Minna Niemi ehdotti jäsen Asko Salmisen
kannattamana esittelijän ehdotuksesta poiketen, että asia palautetaan uudelleen
valmisteluun.
Puheenjohtaja tiedusteli vastustaako joku jäsenistä tehtyä esitystä. Koska pyydettyjä
puheenvuoroja ei ollut, puheenjohtaja totesi, että kunnanhallitus päätti yksimielisesti
palauttaa asian uudelleen valmisteluun.
Merkitään, että jäsen Teemu Knuutti oli poistuneena kokouksesta asian käsittelyn
aikana klo 18.36–18.44.
Kunnanhallitus, 06.06.2022, § 115
Ehdotus
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Esittelijä: Juha Rikala, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää palauttaa asian uudelleen valmisteluun.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.
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§ 116
Laihian kunnan lausunto ympäristövaikutusten arviointiselostuksen täydennyksestä
valtatie 3 välillä Helsingby-Laihia
LAIDno-2019-328
Valmistelija / lisätiedot:
Anna Annila
anna.annila@laihia.fi
maanmittausinsinööri
Liitteet

1 Lausunto YVA-selostus täydennys (luonnos)
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus pyytää 21.4.2022 päivätyllä kirjeellä Laihian kunnan
lausuntoa ympäristövaikutusten arviointiselostuksen täydennyksestä valtatien 3
osalta välillä Helsingby-Laihia.
Alkuperäinen ympäristövaikutusten arviointiselostus (YVA-selostus) valmistui
helmikuussa 2020 ja yhteysviranomaisena ELY-keskus antoi perustellun päätelmän
kesäkuussa 2020. YVA-prosessin jälkeen ELY-keskus valitsi yleissuunnitteluun
vaihtoehdon 1b.
Asukkailta ja kunnilta tulleen palautteen perusteella hankkeessa on laadittu vielä kaksi
uutta vaihtoehtoa (3a ja 3b), jotka esiteltiin yleisötilaisuuksissa Laihialla 1.11.2021 ja
Mustasaaressa 2.11.2021.
Uusien vaihtoehtojen osalta on laadittu ympäristövaikutusten arviointiselostuksen
täydennys, joka on nähtävillä 21.4.–17.6.2022.
Arvioinnin täydennystä koskeva kaikille avoin yleisötilaisuus on pidetty 5.5.2022
Laihian Nuorisoseuralla.
Ehdotus
Esittelijä: Juha Rikala, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää hyväksyä Laihian kunnan lausunnon ympäristövaikutusten
arviointiselostuksen täydennyksestä valtatie 3 välillä Helsingby-Laihia liitteen
mukaisena.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.
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§ 117
Vuokrasopimusten ehtojen muutos / asumistarkoitukseen vuokratut maa-alueet
LAIDno-2022-344
Valmistelija / lisätiedot:
Anna Annila
anna.annila@laihia.fi
maanmittausinsinööri
Laihian kunta on vuoteen 2008 saakka vuokrannut maa-alueita käytettäväksi
maanvuokralain 3 luvun tarkoittamalla tavalla asumiseen.
Osassa vuokrasopimuksista on ehto, jonka mukaan vuokralaisella ei ole osto-oikeutta
vuokraamaansa alueeseen, jos vuokra-ajasta on jäljellä vähemmän kuin sopimuksessa
erikseen määritelty aika. Osassa tapauksista määritelty aika on kulunut umpeen eikä
osto-oikeutta enää ole.
Kyseistä ehtoa ei kunnassa koeta enää tarpeelliseksi ja siitä voidaan luopua.
Kunnanhallitus myönsi 2.11.2021 § 246 vastaavan poikkeuksen tilojen Karjootönkkä ja
Metso määräalojen maanvuokrasopimusten ehtoihin.
Ehdotus
Esittelijä: Juha Rikala, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää myöntää poikkeuksen asumistarkoitukseen vuokrattujen maa-
alueiden vuokrasopimusten ehtoihin niin, että mahdollista rajoittavaa ehtoa vuokra-
alueen osto-oikeuteen määritellystä ajanjaksosta ei sovelleta.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.
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§ 118
Asemakaavoituksen käynnistämissopimus / kortteli 51
LAIDno-2022-202
Valmistelija / lisätiedot:
Anna Annila
anna.annila@laihia.fi
maanmittausinsinööri
Liitteet

1 Sopimus A (luonnos)
2 Karttaliite A
Kuntaan on saapunut kunnanhallitukselle osoitettu, 4.3.2022 päivätty
kaavamuutosanomus. Anomuksessa toivotaan, että kunta aloittaisi asemakaavan
muutosprosessin korttelin 51 tonteille 6, 7 ja 8. Alueelle toivotaan asemakaavan
muutosta, joka mahdollistaisi asuinliikerakennusten rakentamisen autokatoksineen
tehokkuudella e=1.
Kaavamuutosalue on pinta-alaltaan noin 7570 m2. Alue rajautuu koillisessa
Tampereentiehen, lounaassa Kauppatiehen ja luoteessa Ratikyläntien katualueeseen.
Tällä maa-alueella on useampi maanomistaja.
Laihian kirkonseudun osayleiskaavan päivitys on tullut alueella voimaan 12.12.2016.
Osayleiskaavassa suunnittelualue on osoitettu keskustatoimintojen alueeksi (C).
Suunnittelualue sijaitsee lisäksi yleiskaavan kerrostalovyöhykkeen sisäpuolella ja
osittain yleiskaavaan merkityn Pohjanmaan maakuntakaavan 2030 mukaisella
maakunnallisesti arvokkaalla kulttuuriympäristöalueella. Yleiskaavan voimaantulon
jälkeen on valmistunut Pohjanmaan maakuntakaava 2040, jossa alue on edelleen
maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö.
Alueella on 22.5.2017 hyväksytty ja 3.9.2020 voimaan tullut asemakaava.
Asemakaavassa suunnittelualueella sijaitsee liike- ja toimistorakennusten korttelialue
(K) ja liikerakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa huoltoasematoimintaa palvelevia
tiloja sekä sitä varten tarpeellisia jakelulaitteita ja säiliöitä (K-2). Huoltoasematilojen
osuus saa olla enintään 45 % alueen enimmäisrakennusoikeudesta. Suurin sallittu
kerrosluku on II ja tehokkuusluku e=0,55. Lisäksi tonteille osoitetun kaavamerkinnän
mukaan 30 % tontista saa käyttää rakentamiseen.
Maanomistajan kanssa on neuvoteltu asemakaavoituksen käynnistämissopimuksesta.
Sopimuksen tarkoituksena on, että kunta ja maanomistaja sopivat sopimusalueen
asemakaavoituksen käynnistämisestä ja siihen liittyvistä ehdoista. Maanomistaja
sitoutuu maksamaan kunnalle asemakaavan valmistelun aiheuttamat kustannukset.
Edellä mainittuihin kustannuksiin luetaan asemakaavan laatimisen ja käsittelyn sekä
tässä yhteydessä tarvittavien maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämien tai hankkeen
toteuttamisen muutoin edellyttämien selvitysten ja vaikutusten arvioinnin
kustannukset 11.900 € (ALV 0 %). Kyseinen summa sisältää kaupunkikuvallisen
tarkastelun / 3D-havainnekuvan laatimisen alueelta. Mikäli kaavaprosessin yhteydessä
on tarpeen laatia mm. melu-, tärinä- tai ilmanlaatuselvitys, kuuluvat näistä aiheutuvat
kustannukset maanomistajan maksettavaksi. Maanomistaja vastaa myös muista
lisäkustannuksista, mikäli tehtävään sisällytetään asemakaavoitukseen liittymättömiä
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tehtäviä, tavoitteet muuttuvat, suunnittelualuetta laajennetaan tai jaetaan osiin tai jos
ilmenee erillisselvitysten laatimisen tarvetta.
Kunta voi tehdä kaavoitukseen ja kaavojen toteuttamiseen liittyviä sopimuksia
(maankäyttösopimus). Maankäyttösopimuksissa ei voida kuitenkaan sitovasti sopia
kaavojen sisällöstä.
Maankäyttösopimus voidaan osapuolia sitovasti tehdä vasta sen jälkeen, kun
kaavaluonnos tai -ehdotus on ollut julkisesti nähtävillä. Tämä ei koske sopimusten
tekemistä kaavoituksen käynnistämisestä.
Maankäyttösopimuksesta tiedotetaan kaavan laatimisen yhteydessä. Tarkoituksesta
tehdä maankäyttösopimus on tiedotettava osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa.
Jos tarkoitus tehdä maankäyttösopimus tulee esille vasta sen jälkeen, kun
osallistumis- ja arviointisuunnitelma on laadittu, asiasta tulee kaavan laatimisen
yhteydessä tiedottaa osallisten tiedonsaannin kannalta sopivalla tavalla. (Maankäyttö-
ja rakennuslaki 91 b §)
Ehdotus
Esittelijä: Juha Rikala, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää osaltaan hyväksyä Laihian kunnan ja maanomistajien välisen
asemakaavoituksen käynnistämissopimuksen liitteen mukaisena.
Kunnanhallitus päättää todeta, että kaavaehdotuksen valmistuttua mahdollisesti
tehtävä maankäyttösopimus tuodaan kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.
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§ 119
Asemakaavoituksen käynnistämissopimus / Ratikyläntien katualue (osa)
LAIDno-2022-202
Valmistelija / lisätiedot:
Anna Annila
anna.annila@laihia.fi
maanmittausinsinööri
Liitteet

1 Sopimus B (luonnos)
2 Karttaliite B
Korttelin 51 tonttien 6, 7 ja 8 osalta on suunnitelmissa aloittaa kaavamuutosprosessi,
joka mahdollistaisi asuinliikerakennusten rakentamisen autokatoksineen
tehokkuudella e=1. Samassa yhteydessä on tarkoitus selvittää
kaavamuutosmahdollisuudet tontin nro 8 ja Ratikyläntien välissä sijaitsevan
kiinteistön 399–416–4–158 osalta. Maanomistajan tavoitteena on palauttaa
omistamalleen kiinteistölle rakennusoikeutta, joka on vuonna 2010 voimaan tulleen
kaavamuutoksen (Kyröntien kauppakeskusalueen asemakaava) myötä menetetty.
Lisäksi kiinteistölle tulisi saada oma liittymä.
Kyseessä olevan kiinteistön pinta-ala on noin 874 m2. Alue rajautuu koillisessa
Tampereentiehen, lounaassa Kauppatiehen ja luoteessa Ratikyläntiehen. Kiinteistö on
yksityisten henkilöiden omistuksessa.
Laihian kirkonseudun osayleiskaavan päivitys on tullut alueella voimaan 12.12.2016.
Osayleiskaavassa suunnittelualue on osoitettu katualueeksi, jolla sijaitsee myös
ohjeellinen uusi kevyen liikenteen reitti. Suunnittelualue sijaitsee lisäksi yleiskaavan
kerrostalovyöhykkeen sisäpuolella ja osittain yleiskaavaan merkityn Pohjanmaan
maakuntakaavan 2030 mukaisella maakunnallisesti arvokkaalla
kulttuuriympäristöalueella. Yleiskaavan voimaantulon jälkeen on valmistunut
Pohjanmaan maakuntakaava 2040, jossa alue on edelleen maakunnallisesti arvokas
kulttuuriympäristö.
Alueella on 22.5.2017 hyväksytty ja 3.9.2020 voimaan tullut asemakaava.
Asemakaavassa suunnittelualue on katualuetta. Lähiympäristössä on toteutettu vt18-
tiehanke, jossa kiinteistön 399–416–4–158 alueelle ei sijoittunut liikenneväyliä.
Maanomistajan kanssa on neuvoteltu asemakaavoituksen käynnistämissopimuksesta.
Sopimuksen tarkoituksena on, että kunta ja maanomistaja sopivat sopimusalueen
asemakaavoituksen käynnistämisestä ja siihen liittyvistä ehdoista. Laihian kunta
sitoutuu maksamaan sopimuksessa tarkoitetun alueen osuuden
kaavamuutoskustannuksista. Kyseinen alue on ennen vuotta 2010 ollut
asemakaavassa liike- ja toimistorakennusten korttelialue, mutta se on
kaavamuutoksella muutettu katualueeksi. Tällöin on nähty tarve kevyen liikenteen
alikululle vt3:n alitse, joka olisi kulkenut kiinteistön 399–416–4–158 alueella. Nyt vt18-
tiehankkeen toteuduttua kyseinen tilatarve on poistunut.
Kunta voi tehdä kaavoitukseen ja kaavojen toteuttamiseen liittyviä sopimuksia
(maankäyttösopimus). Maankäyttösopimuksissa ei voida kuitenkaan sitovasti sopia
kaavojen sisällöstä.

Laihia
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
06.06.2022

8/2022

20 (52)

Maankäyttösopimus voidaan osapuolia sitovasti tehdä vasta sen jälkeen, kun
kaavaluonnos tai -ehdotus on ollut julkisesti nähtävillä. Tämä ei koske sopimusten
tekemistä kaavoituksen käynnistämisestä.
Maankäyttösopimuksesta tiedotetaan kaavan laatimisen yhteydessä. Tarkoituksesta
tehdä maankäyttösopimus on tiedotettava osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa.
Jos tarkoitus tehdä maankäyttösopimus tulee esille vasta sen jälkeen, kun
osallistumis- ja arviointisuunnitelma on laadittu, asiasta tulee kaavan laatimisen
yhteydessä tiedottaa osallisten tiedonsaannin kannalta sopivalla tavalla. (Maankäyttö-
ja rakennuslaki 91 b §)
Ehdotus
Esittelijä: Juha Rikala, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää osaltaan hyväksyä Laihian kunnan ja maanomistajien välisen
asemakaavoituksen käynnistämissopimuksen liitteen mukaisena.
Kunnanhallitus päättää todeta, että kaavaehdotuksen valmistuttua mahdollisesti
tehtävä maankäyttösopimus tuodaan kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.
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§ 120
Kaavoitusaloite tuulivoimaosayleiskaavan laatimiseksi / Taaborinvuoren alue
LAIDno-2022-341
Valmistelija / lisätiedot:
Jari Mansikka-aho
jari.mansikka-aho@laihia.fi
tekninen johtaja
Liitteet

1 Kaavoitusaloite Taaborinvuoren tuulivoimapuistohanke (230522)
2 Kaavoitusaloite tarkennus (300522)
Kuntaan on saapunut 23.5.2022 päivätty kaavoitusaloite, jossa Ilmatar Laihia Oy
(jatkossa "Ilmatar") esittää oikeusvaikutteisen tuulivoimaosayleiskaavan laadinnan
aloittamista noin 1800 hehtaarin suuruiselle Taaborinvuoren alueelle. Taaborinvuoren
alue sijaitsee pääosin Jurvantien länsipuolella Murhaaston ja Lounaalan välisellä
alueella. Alueelle on suunnitteilla maksimissaan noin 12 voimalan tuulivoimapuisto,
jolloin tuulivoimapuiston kokonaiskapasiteetti voisi olla noin 85–120 megawattia.
Hanke vaatii laajuutensa vuoksi oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laadinnan.
Ilmatar on joulukuusta 2021 lähtien käynyt keskustelua alueen maanomistajien
kanssa. Maanomistajista on koottu neuvottelukunta, joka on neuvotellut Ilmattaren
kanssa vuokrasopimuksen hankkeeseen liittyen. Valmiiksi allekirjoitetut ja postitse
luvatut vuokrasopimukset kattavat tällä hetkellä alueen, jolle pystyisi asentamaan 8
tuulivoimalaa. Ilmatar jatkaa vuokrasopimusten laatimista alueen maanomistajien
kanssa.
Kaavarajaus, voimaloiden sijoittelu ja kokonaismäärä tarkentuvat kaavaprosessin
aikana. Hanke vaatii myös ympäristövaikutusten arviointiprosessin (YVA) sekä
Taaborinvuoren alueen osoittamisen Pohjanmaan maakuntakaavaan 2050, jota
Pohjanmaan liitto on tällä hetkellä valmistelemassa. Valtaosa Taaborinvuoren alueesta
on sisällytetty mukaan Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan liittojen
yhteisen tuulivoimaselvityksen jatkotarkasteltaviin kohteisiin.
Ilmatar esittää yleiskaavan ja ympäristövaikutusten arvioinnin toteuttajaksi Swecoa,
koska sama taho on valittu myös Seinäjoen puolelle toteutettavan hankkeen
konsultiksi. Ilmatar tulee vastaamaan kaavoituksen kustannuksista erikseen tehtävän
kaavoituksen käynnistämissopimuksen ehtojen mukaisesti.
Ehdotus
Esittelijä: Juha Rikala, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää, että Laihian kunta jatkaa yhteistyötä Ilmatar Laihia Oy:n
kanssa ja laatii luonnoksen kaavoituksen käynnistämissopimukseksi.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.
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Merkitään, että jäsenet Päivi Miskala, Antti Tuomela ja Sauli Tuomela sekä
kunnanvaltuuston 1. vpj. Timo Kamila poistuivat kokouksesta esteellisinä
(intressijäävejä/maanomistajia alueella) eivätkä ottaneet osaa asian käsittelyyn ja
päätöksentekoon. Miskala ja A. Tuomela palasivat kokoukseen päätöksenteon jälkeen.

Laihia
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
06.06.2022

8/2022

23 (52)

§ 121
Kaavoitusaloite tuulivoimaosayleiskaavan laatimiseksi / Jokiperän alue
LAIDno-2022-342
Valmistelija / lisätiedot:
Jari Mansikka-aho
jari.mansikka-aho@laihia.fi
tekninen johtaja
Liitteet

1 Kaavoitusaloite Jokiperän tuulivoimapuistohanke (230522)
2 Kaavoitusaloite tarkennus (300522)
Kuntaan on saapunut 23.5.2022 päivätty kaavoitusaloite, jossa Ilmatar Laihia Oy
(jatkossa "Ilmatar") esittää oikeusvaikutteisen tuulivoimaosayleiskaavan laadinnan
aloittamista noin 2800 hehtaarin suuruiselle Jokiperän alueelle. Jokiperän alue
sijaitsee pääosin Levanevan, Jokisalon, vt3:n ja Havintien sisäpuolisella alueella.
Sutikassa sijaitsevat vapaa-ajan asunnot ja niiden lähiympäristö ovat aluerajauksen
ulkopuolella. Alueelle on suunnitteilla maksimissaan noin 20 voimalan
tuulivoimapuisto, jolloin tuulivoimapuiston kokonaiskapasiteetti voisi olla noin 140–
200 megawattia. Hanke vaatii laajuutensa vuoksi oikeusvaikutteisen osayleiskaavan
laadinnan.
Ilmatar on joulukuusta 2021 lähtien käynyt keskustelua alueen maanomistajien
kanssa. Maanomistajista on koottu neuvottelukunta, joka on neuvotellut Ilmattaren
kanssa vuokrasopimuksen hankkeeseen liittyen. Valmiiksi allekirjoitetut ja postitse
luvatut vuokrasopimukset kattavat tällä hetkellä alueen, jolle pystyisi asentamaan 14
tuulivoimalaa. Ilmatar jatkaa vuokrasopimusten laatimista alueen maanomistajien
kanssa.
Kaavarajaus, voimaloiden sijoittelu ja kokonaismäärä tarkentuvat kaavaprosessin
aikana. Hanke vaatii myös ympäristövaikutusten arviointiprosessin (YVA) sekä
Jokiperän alueen osoittamisen Pohjanmaan maakuntakaavaan 2050, jota Pohjanmaan
liitto on tällä hetkellä valmistelemassa. Valtaosa Jokiperän alueesta on sisällytetty
mukaan Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan liittojen yhteisen
tuulivoimaselvityksen jatkotarkasteltaviin kohteisiin.
Ilmatar esittää yleiskaavan ja ympäristövaikutusten arvioinnin toteuttajaksi Swecoa,
koska sama taho on valittu myös Seinäjoen puolelle toteutettavan hankkeen
konsultiksi. Ilmatar tulee vastaamaan kaavoituksen kustannuksista erikseen tehtävän
kaavoituksen käynnistämissopimuksen ehtojen mukaisesti.
Ehdotus
Esittelijä: Juha Rikala, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää, että Laihian kunta jatkaa yhteistyötä Ilmatar Laihia Oy:n
kanssa ja laatii luonnoksen kaavoituksen käynnistämissopimukseksi.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.
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Merkitään, että jäsen Sauli Tuomela ja kunnanvaltuuston 1. vpj. Timo Kamila olivat
poistuneena kokouksesta (intressijäävejä/maanomistajia alueella) eivätkä ottaneet
osaa asian käsittelyyn ja päätöksentekoon. Tuomela ja Kamila palasivat kokoukseen
päätöksenteon jälkeen.
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Hyvinvointilautakunta, § 38,27.04.2022
Kunnanhallitus, § 122, 06.06.2022
§ 122
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.
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§ 123
Laihian kunnan työterveyshuollon palvelut
LAIDno-2022-343
Valmistelija / lisätiedot:
Juha Rikala
juha.rikala@laihia.fi
kunnanjohtaja
Liitteet

1 Tarjouspyyntö
2 Tarjouslomake
3 Hintalomake
4 Sopimusmalli
5 Hankinnan kohteen kuvaus
Työnantajan on kustannuksellaan järjestettävä työterveyshuolto työstä ja
työolosuhteista johtuvien terveysvaarojen ja -haittojen ehkäisemiseksi ja torjumiseksi
sekä työntekijöiden turvallisuuden, työkyvyn ja terveyden suojelemiseksi ja
edistämiseksi (työterveyshuoltolaki 4 §).
Työantajan ja työterveyshuollon palvelujen tuottajan tulee tehdä työterveyshuollon
järjestämisestä kirjallinen sopimus, josta ilmenee työterveyshuollon yleiset järjestelyt
sekä palvelujen sisältö ja laajuus (työterveyshuoltolaki 6 §).
Sopimus Laihian kunnan työterveyshuollon palveluista Pihlajalinna Terveys Oy:n
kanssa päättyy 31.12.2022. Sopimuksesta on käytetty optiovuodet.
Ehdotus
Esittelijä: Juha Rikala, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää kilpailuttaa Laihian kunnan henkilöstön työterveyshuollon
palvelut hankintamenettelynä avoin menettely liitteenä olevien
tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti.
Avoimessa menettelyssä kuka tahansa kelpoisuusehdot täyttävä tarjoaja voi tehdä
tarjouksen erillisten tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti.
Kunnanhallitus päättää valtuuttaa kunnanjohtajan ja talousjohtajan tekemään
tarjouspyyntöasiakirjoihin mahdollisia tarvittavia muutoksia.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.
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§ 124
Kiinteistönhoidon kehittäminen / uuden yhtiön perustaminen
LAIDno-2022-340
Valmistelija / 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.
Ehdotus
Esittelijä: Juha Rikala, kunnanjohtaja
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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.
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§ 125
Teknisten toimistopalveluiden tehtävien hoito konserniyhtiöille / sopimukset
LAIDno-2022-350
Valmistelija / lisätiedot:
Jari Mansikka-aho
jari.mansikka-aho@laihia.fi
tekninen johtaja
Liitteet

1 Palvelusopimus / Laihian Nuuka Lämpö Oy (luonnos )
2 Palvelusopimus / KOY Laihian Vuokratalot (luonnos )
3 Yleiset sopimusehdot (TAL2018)
Teknisten palvelujen laskutuksia hoitanut toimistosihteeri on irtisanoutunut 1.7.2022
alkaen eläkkeelle siirtymisen vuoksi.
Laihian Nuuka Lämpö Oy:n ja KOY Laihian Vuokratalojen toimitusjohtajan mukaan
yhtiöiden laskutuksia hoitavilla henkilöillä olisi mahdollisuus ottaa hoidettavakseen
kunnan teknisten palvelujen laskutukset.
Tekninen johtaja ja yhtiöiden toimitusjohtaja ovat keskustelleet laskutuksen
siirron mahdollisuudesta sekä siihen liittyvistä käytännön toimenpiteistä.
Keskusteluissa on sovittu, että Laihian Nuuka Lämpö Oy ottaisi hoitaakseen vesi- ja
ekolaskutukset. KOY Laihian Vuokratalot hoitaisi muut teknisten palvelujen
laskutukset, kuten esim. maanvuokrat ja rakennusvalvonnan laskutukset.
Laskutuspalveluiden hoidosta laaditaan erilliset toistaiseksi voimassa olevat
sopimukset konserniyhtiöiden kanssa.
Ehdotus
Esittelijä: Juha Rikala, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää hyväksyä sopimuksen toimistopalveluiden tehtävien hoidosta
Laihian Nuuka Lämpö Oy:n kanssa liitteen mukaisena.
Kunnanhallitus päättää hyväksyä sopimuksen toimistopalveluiden tehtävien hoidosta
KOY Laihian Vuokratalojen kanssa liitteen mukaisena.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen lisäyksellä, että
kunnanhallitus valtuuttaa teknisen johtajan tekemään sopimuksiin mahdollisia
tarvittavia muutoksia.
Merkitään, että kunnanvaltuuston pj. Janne Laine ja kunnanvaltuuston 1. vpj. Timo
Kamila poistuivat kokouksesta esteellisinä (yhteisöjäävejä/Laihian Nuuka Lämpö Oy:n
hallituksen pj/jäsen) eivätkä ottaneet osaa asian käsittelyyn ja päätöksentekoon. Laine
ja Kamila palasivat kokoukseen päätöksenteon jälkeen.
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Kunnanhallitus, § 85,20.04.2020
Kunnanhallitus, § 126, 06.06.2022
§ 126
Erityistoimivallan lakkauttaminen
LAIDno-2020-229
Kunnanhallitus, 20.04.2020, § 85
Valmistelijat / lisätiedot:
Juha Rikala
juha.rikala@laihia.fi
kunnanjohtaja
Maailman Terveysjärjestö WHO antoi pandemiajulistuksen COVID19-
koronavirusinfektiosta 11.3.2020. Tilanne on vaikeutunut nopeasti ja taudin
etenemisen hidastamiseksi Suomen hallitus yhdessä presidentin kanssa on
määrännyt maahan poikkeustilan ja valmiuslaki on otettu käyttöön. Poikkeustila
aiheuttaa lukuisia rajoituksia yhteiskunnan tavanomaiseen toimintaan.
Taudin etenemisen hidastamiseksi julkisia kokoontumisia tulee rajoittaa. Yksi keino
vähentää kokouksia on, että toimielimen päätösvaltaa delegoidaan edelleen
viranhaltijalle. Tämä on mahdollista, jos hallintosäännössä on siitä määrätty.
Delegointi on mahdollista tehdä määräajaksi. Toistaiseksi voimassa oleva
delegointipäätös on mahdollista peruuttaa. Delegointia on syytä harkita erityisesti
asioissa, jotka edellyttävät nopeaa reagointia.
Laissa ei tunneta häiriötilanteiden erityistoimivaltaa, erityistoimivalta perustuu
Valmiuslain (29.12.2011/1552) 12 §:n mukaiseen normaaliajan yleisvarautumisen
velvoitteeseen ja valmiuslain pykälään 108, joka koskee kunnan hallintoa valmiuslain
voimassaollessa. Erityistoimivalta voidaan ottaa käyttöön kunnanhallituksen
päätöksella, mikäli kunnassa tai yhteiskunnassa on käsillä sen tulkitsema häiriötilanne,
eli normaalioloissa tapahtuva poikkeava, odottamaton tai äkillinen
turvallisuustilanteen muutos, joka aiheuttaa uhkaa yhteiskunnan toimivuudelle ja
väestön turvallisuudelle. Tilanne voi vaatia valtionjohdon ja viranomaisten erityisiä
toimia.
Häiriötilanteilla tarkoitetaan tapahtumia ja tilanteita, jotka edellyttävät kunnan
johtamisessa tai palvelutuotannossa normaalioloista poikkeavia toimenpiteitä,
tehtäviä tai toimivaltuuksia. Poikkeusoloja ovat valmiuslaissa määritellyt tilanteet.
Kunnan velvollisuus on suojella asukkaitaan häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa, joten
erityistoimivallan käyttöönotto ja päätösvallan välitön delegointi kunnanjohtajlle on
perusteltua.
Ehdotus
Esittelijä: Sauli Tuomela
Kunnanhallitus päättää ottaa erityistoimivallan käyttöön välittömästi seuraavalla
tavalla:
Kunnanjohtaja käyttää kunnan hallintosäännön määrittelemästä toimivallasta
poiketen kunnanhallituksen päätösvaltaa peruspalvelujen turvaamiseksi ja
häiriötilanteen normalisoimiseksi, milloin asia koskee toimenpiteiden
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yhteensovittamista eri toimialueiden välillä, taloudellisten resurssien tai
henkilöstöresurssien suuntaamista, tiedottamista tai muuta häiriötilanteen
hoitamiseksi välttämätöntä päätöstä.
Tämä erityistoimivalta otetaan käyttöön Laihian kunnassa korona-viruksen
aiheuttamassa häiriötilanteessa ja tarvittaessa valtioneuvoston määrittelemissä
poikkeusoloissa.
Kunnanjohtaja tekee häiriötilanteiden ja poikkeusolojen aikaiseen toimivaltaansa
kuuluvat päätökset viranhaltijapäätöksinä ja ne tuodaan tiedoksi kunnanhallitukselle.
Kunnanhallitus päättää erityistoimivallan käyttämisen lakkaamisesta erikseen.
Kunnanhallitus päättää tarkastaa tämän pykälän kokouksessa. Päätös pannaan
täytäntöön lainvoimaisuutta odottamatta.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.
Merkitään, että kunnanjohtaja Juha Rikala poistui kokouksesta esteellisenä
(osallisuusjäävi) eikä esteellisenä ottanut osaa asian käsittelyyn ja päätöksentekoon.
Merkitään, että tämän asiakohdan esittelijänä toimi 1. varapuheenjohtaja Sauli
Tuomela.
Kunnanhallitus, 06.06.2022, § 126
Valmistelija / lisätiedot:
Maria Katajamäki
maria.katajamaki@laihia.fi
hallintokoordinaattori
Koronaviruspandemian aiheuttaman poikkeuksellisen tilanteen takia
kunnanhallitus päätti 20.4.2020 § 85 ottaa käyttöön kunnanjohtajan erityistoimivallan.
Erityistoimivalta otettiin käyttöön peruspalvelujen turvaamiseksi ja häiriötilanteen
normalisoimiseksi tilanteissa, jotka koskevat toimenpiteiden yhteensovittamista eri
toimialueiden välillä, taloudellisten resurssien tai henkilöstöresurssien suuntaamista,
tiedottamista tai muuta häiriötilanteen hoitamiseksi välttämätöntä päätöstä.
Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 15.11.2021 § 87 päivitetyn
hallintosäännön. Hallintosäännössä on luku (5) normaalista toimivallasta
poikkeamiseen, jonka mukaan kunnanjohtaja ja toimialajohtaja (omalla toimialallaan)
voivat käyttää normaalista toimivallasta poikkeavaa päätösvaltaa kunnan palvelujen
turvaamiseksi ja tilanteen normalisoimiseksi välttämättömän syyn vuoksi (
hallintosääntö § 46). Ko. luvun määräykset toimivallan delegoinnista korvaavat
kunnanhallituksen tekemän päätöksen ja kunnanjohtajan erityistoimivallan osalta
voidaan tehdä päätös sen päättämisestä.
Ehdotus
Esittelijä: Minna Niemi
Kunnanhallitus päättää, että koronaviruspandemian takia hyväksytty kunnanjohtajan
erityistoimivalta lakkaa ja päätöksenteossa siirrytään ns. normaaliolojen
hallintosäännön noudattamiseen kaikilta osin.
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Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.
Merkitään, että kunnanjohtaja Juha Rikala poistui kokouksesta esteellisenä
(osallisuusjäävi) eikä esteellisenä ottanut osaa asian käsittelyyn ja päätöksentekoon.
Rikala palasi kokoukseen päätöksenteon jälkeen.
Merkitään, että tämän asiakohdan esittelijänä toimi puheenjohtaja Minna Niemi.
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Kunnanhallitus, § 99,02.05.2022
Kunnanhallitus, § 127, 06.06.2022
§ 127
Hallinto- ja henkilöstöjohtajan viran haastatteluryhmä
LAIDno-2022-278
Kunnanhallitus, 02.05.2022, § 99
Valmistelijat / lisätiedot:
Juha Rikala
juha.rikala@laihia.fi
kunnanjohtaja
Henkilöstöpäällikkö on irtisanoutunut virastaan 9.2.2022 alkaen.
Kunnanvaltuusto tulee käsittelemään kokouksessaan 16.5.2022 henkilöstöpäällikön
virkanimikkeen muuttamista hallinto- ja henkilöstöjohtajaksi.
Kun virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen on valtuusto, viran tai
virkasuhteen julistaa kuitenkin haettavaksi kunnanhallitus (hallintosääntö § 29).
Valtuusto ottaa virkasuhteeseen kunnanjohtajan, osastopäälliköt, terveys- ja
hyvinvointijohtajan sekä henkilöstöpäällikön (hallintosääntö § 32).
Ehdotus
Esittelijä: Juha Rikala, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää myöntää täyttöluvan hallinto- ja henkilöstöjohtajan virkaan.
Päätös on ehdollinen ja kumoutuu, mikäli kunnanvaltuusto ei hyväksy 16.5.2022
henkilöstöpäällikön virkanimikkeen muuttamista hallinto- ja henkilöstöjohtajaksi.
Virka julistetaan haettavaksi kunnanvaltuuston kokouksen jälkeen lainvoimaisuutta
odottamatta.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.
Kunnanhallitus, 06.06.2022, § 127
Hallinto- ja henkilöstöjohtajan virka on julistettu haettavaksi 7.6.2022 klo 15.00
mennessä.
Hakuilmoitus on julkaistu kunnan kotisivuilla, Kuntarekry-palvelussa, TE-palveluiden
avoimissa työpaikoissa sekä Ilkka-Pohjalaisessa.
Ehdotus
Esittelijä: Juha Rikala, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää perustaa hallinto- ja henkilöstöjohtajan viran
haastatteluryhmän ja nimetä sen jäsenet.
Päätös
Keskustelun aikana jäsen Tero Frondelius esitti haastatteluryhmän jäseneksi Joni
Leppilahtea.
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Jäsen Teemu Knuutti esitti ryhmän jäseniksi Minna Niemeä ja Marja Vettenrantaa.
Jäsen Antti Tuomela esitti ryhmän jäseniksi Janne Lainetta ja Sauli Tuomelaa.
Jäsen Jukka Harju esitti ryhmän jäseneksi itseään.
Jäsen Päivi Miskala esitti ryhmän jäseneksi kunnanjohtaja Juha Rikalaa.
Kunnanjohtaja Juha Rikala esitti ryhmän jäseneksi henkilöstön edustajaa, jonka
hallintopalvelut nimeää.
Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli jäseniltä voidaanko esitetyt henkilöt
nimetä haastatteluryhmän jäseniksi. Koska pyydettyjä puheenvuoroja ei ollut,
puheenjohtaja totesi, että kunnanhallitus päätti yksimielisesti perustaa hallinto- ja
henkilöstöjohtajan viran haastatteluryhmän ja nimetä siihen seuraavat jäsenet: Jukka
Harju, Janne Laine, Joni Leppilahti, Minna Niemi, Sauli Tuomela, Marja Vettenranta,
Juha Rikala sekä henkilöstön edustaja.
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Kunnanhallitus, § 184,06.09.2021
Kunnanhallitus, § 128, 06.06.2022
§ 128
Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseen liittyvä työryhmä (Sote-työryhmä)
LAIDno-2021-374
Kunnanhallitus, 06.09.2021, § 184
Valmistelijat / lisätiedot:
Satu Tuurihalme
satu.tuurihalme@laihia.fi
toimistosihteeri
Kunnanhallitus nimesi 18.3.2019 työryhmän, joka valmisteli Laihian kunnan osalta
sosiaali- ja terveydenhuollon tulevaisuuteen liittyvää päätöksentekoa. Työryhmän
toimikausi oli valtuustokauden 2017-2021 loppuun. Työryhmään ovat kuuluneet
kunnanjohtaja, kunnanvaltuuston puheenjohtaja, kunnanhallituksen puheenjohtaja ja
edustajat kaikista valtuustoryhmistä.
Moni tulevaisuuden kannalta merkittävä asia vaatii päätöksentekoa ja kunnan
yhtenäisen linjan löytymiseksi asioita on hyvä pohtia ja valmistella nimetyssä
ryhmässä, joka keskittyy pelkästään Sote-uudistukseen liittyviin seikkoihin.
Ehdotus
Esittelijä: Juha Rikala, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää valita sosiaali- ja terveydenhuollon uuditukseen liittyvän
työryhmän (Sote-työryhmä) jäsenet toimikaudeksi 2021–2025.
Päätös
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti valita sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseen
liittyvän työryhmän (Sote-työryhmä) jäsenet toimikaudeksi 2021–2025 seuraavasti:
Kunnanjohtaja
Valtuuston puheenjohtaja
Harju Jukka
Kinnari Raimo O
Niemi Minna
Salminen Asko
Tuomela Sauli
Vettenranta Marja.
Kunnanhallitus, 06.06.2022, § 128
Valmistelija / lisätiedot:
Juha Rikala
juha.rikala@laihia.fi
kunnanjohtaja
Uuteen Pohjanmaan hyvinvointialuevaltuustoon valittiin Laihialta kolme (3) päättäjää.
Aluevaltuuston lisäksi laihialaisia päättäjiä on myös Pohjanmaan hyvinvointialueen
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muissa toimielimissä. Sote-työryhmän kokoonpanoa on siksi tarpeen tarkastella
uudelleen.
Ehdotus
Esittelijä: Juha Rikala, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseen liittyvän työryhmän
(Sote-työryhmä) kokoonpanon muutoksista.
Päätös
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti valita Sote-työryhmään jäljellä olevaksi
toimikaudeksi seuraavat jäsenet:
Kunnanjohtaja
Valtuuston puheenjohtaja
Frondelius Tero
Harju Jukka
Kinnari Raimo O
Knuutti Teemu
Niemi Minna
Salminen Asko
Tuomela Antti
Tuomela Sauli.

Laihia
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
06.06.2022

8/2022

38 (52)

§ 129
Valtuustoaloite / Liikennepuisto Laihialle
LAIDno-2022-328
Oheismateriaali
1 Valtuustoaloite 2022-328
Kunnanvaltuusto, 16.5.2022, § 27
Päätös
Laihian Kokoomuksen valtuustoryhmä jätti kokouksessa 16.5.2022 päivätyn
valtuustoaloitteen: Liikennepuisto Laihialle (LAIDno-2022-328).
...
Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti lähettää valtuustoaloitteet kunnanhallitukselle
valmisteltavaksi.
______________________________________________________
Kunnanhallitus, 6.6.2022, § 129
Ehdotus
Esittelijä: Juha Rikala, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää antaa valtuustoaloitteen hyvinvointi- ja teknisille palveluille
tutkittavaksi ja selvitettäväksi.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.
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§ 130
Valtuustoaloite / Urheilukeskus -viitoitus
LAIDno-2022-329
Oheismateriaali
1 Valtuustoaloite 2022-329
Kunnanvaltuusto, 16.5.2022, § 27
Päätös
...
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä jätti kokouksessa 15.5.2022 päivätyn
valtuustoaloitteen: Urheilukeskus-viitoitus (LAIDno-2022-329).
...
Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti lähettää valtuustoaloitteet kunnanhallitukselle
valmisteltavaksi.
________________________________________________________
Kunnanhallitus, 6.6.2022, § 130
Ehdotus
Esittelijä: Juha Rikala, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää antaa valtuustoaloitteen teknisille palveluille tutkittavaksi ja
selvitettäväksi.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.
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§ 131
Valtuustoaloite / Nuorisovaltuuston nuva-kummijärjestelmä
LAIDno-2022-330
Oheismateriaali
1 Valtuustoaloite 2022-330
Kunnanvaltuusto, 16.5.2022, § 27
Päätös
...
Keskusta- KD:n valtuustoryhmä jätti kokouksessa 16.5.2022 päivätyt valtuustoaloitteet:
- Nuorisovaltuuston nuva-kummijärjestelmä (LAIDno-2022-330)
...
Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti lähettää valtuustoaloitteet kunnanhallitukselle
valmisteltavaksi.
__________________________________________________
Kunnanhallitus, 6.6.2022, § 131
Ehdotus
Esittelijä: Juha Rikala, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää antaa valtuustoaloitteen hyvinvointipalveluille tutkittavaksi ja
selvitettäväksi.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.
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§ 132
Valtuustoaloite / Koulujen ylijäämäruuan hyödyntäminen
LAIDno-2022-331
Oheismateriaali
1 Valtuustoaloite 2022-331
Kunnanvaltuusto, 16.5.2022, § 27
Päätös
...
Keskusta-KD:n valtuustoryhmä jätti kokouksessa 16.5.2022 päivätyt valtuustoaloitteet:
...
- Koulujen ylijäämäruuan hyödyntäminen (LAIDno-2022-331).
...
Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti lähettää valtuustoaloitteet kunnanhallitukselle
valmisteltavaksi.
____________________________________________________
Kunnanhallitus, 6.6.2022, § 132
Ehdotus
Esittelijä: Juha Rikala, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää antaa valtuustoaloitteen sivistyspalveluille tutkittavaksi ja
selvitettäväksi.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.
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§ 133
Valtuustoaloite / Uimahallin lastenaltaan liukumäki
LAIDno-2022-332
Oheismateriaali
1 Valtuustoaloite 2022-332
Kunnanvaltuusto, 16.5.2022, § 27
Päätös
...
Laihian Perussuomalaisten valtuustoryhmä jätti kokouksessa 16.5.2022 päivätyn
valtuustoaloitteen: Uimahallin lastenaltaaseen liukumäki (LAIDno-2022-332).
Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti lähettää valtuustoaloitteet kunnanhallitukselle
valmisteltavaksi.
_____________________________________________________
Kunnanhallitus, 6.6.2022, § 133
Ehdotus
Esittelijä: Juha Rikala, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää antaa valtuustoaloitteen hyvinvointipalveluille tutkittavaksi ja
selvitettäväksi.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.
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§ 134
Toimielinten päätösten täytäntöönpano
LAIDno-2022-68
Liitteet

1 Asialistat 060622
Kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja ja hallintosäännössä
määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka
on tämän lain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai
kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on
tehnyt päätöksen.
Otto-oikeus koskee myös lautakunnan alaisen viranomaisen tai lautakunnan jaoston
toimivaltaan siirrettyä asiaa, jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen.
Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi sen ajan kuluessa, jossa 134 §:
ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä. (Kuntalaki 92 §)
Jos kunnanhallitus on 92 §:n nojalla ottanut alaisensa viranomaisen tai jaostonsa
päättämän asian käsiteltäväkseen, on päätöksestä tehty oikaisuvaatimus käsiteltävä
kunnanhallituksessa.
Toimielinten pöytäkirjoihin sisältyvät luettelot viranhaltijoiden päätöksistä, joihin
kunnanhallituksella on otto-oikeus.
Pöytäkirjat olivat kokouksessa esillä.
Ehdotus
Esittelijä: Juha Rikala, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää, että se ei ota käsiteltäväkseen seuraavissa pöytäkirjoissa
olevien toimielinten päätöksiä:
Hyvinvointilautakunta 27.4.2022
Konserni- ja elinvoimajaosto 19.4.2022
Sivistyslautakunta 27.4.2022, 18.5.2022
Tekninen lautakunta 2.5.2022, 11.5.2022.
Kunnanhallitus päättää todeta, että päätökset voidaan panna täytäntöön.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.
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§ 135
Viranhaltijoiden päätösten täytäntöönpano
LAIDno-2022-68
Liitteet

1 Viranhaltijapäätökset 060622
Kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja ja hallintosäännössä
määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka
on tämän lain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai
kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on
tehnyt päätöksen.
Otto-oikeus koskee myös lautakunnan alaisen viranomaisen tai lautakunnan jaoston
toimivaltaan siirrettyä asiaa, jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen.
(Kuntalaki 92 §)
Kunnanhallituksen alaisen viranomaisen ja kunnanhallituksen jaoston on ilmoitettava
kunnanhallitukselle tekemistään ottokelpoisista päätöksistä lukuun ottamatta
työnjohtoasioita (esim. vuosilomat, päivystysvapaat, ei-harkinnanvaraiset virka- tai
työvapaat, koulutus- ja virkamatkamääräykset) tai asiaryhmiä, joista kunnanhallitus on
päättänyt ettei se käytä otto-oikeuttaan. (Hallintosääntö 59 §)
Liitteenä luettelot kunnanhallituksen alaisten viranhaltijoiden päätöksistä ajalta 28.4.
–31.5.2022.
Ehdotus
Esittelijä: Juha Rikala, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää, että se ei ota käsiteltäväkseen viranhaltijoiden
päätöspöytäkirjoissa olevia päätöksiä ja toteaa, että päätökset voidaan panna
täytäntöön.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.
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§ 136
Tiedoksi
Pohjanmaan käräjäoikeus, Haaste riita-asiassa, saapunut 10.5.2022 (LAIDno-
2022-313)
Vaasan hovioikeus, Tuomio, pvm 19.5.2022 (LAIDno-2020-330)
Digi- ja väestötietovirasto, "Äänestysaluejaon muuttaminen vuodelle 2023 ja siitä
ilmoittaminen DVV:lle", saapunut 23.5.2022 (LAIDno-2022-338)
Oheismateriaali: Haaste, DVV:n kirje
Ehdotus
Esittelijä: Juha Rikala, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää merkitä asiakirjat tiedoksi.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.
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§ 138
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 §)
Ehdotus
Esittelijä: Juha Rikala, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää, että kokouksen tarkastettu pöytäkirja julkaistaan Laihian
kunnan kotisivuilla 14.6.2022.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.58.
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Kunnallisvalitus
§112
Kunnallisvalitusohje
Valitusosoitus
Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.
Valitusoikeus
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta
kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan
oikaisuvaatimuksen.
Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa tähän päätökseen
hakea muutoksesta kunnallisvalituksella myös:
- 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:
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- 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
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
§109, §110, §111, §113, §114, §115, §116, §120, §121, §122, §123, §124, §127, §129,
§130, §131, §132, §133, §134, §135, §136, §137, §138
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
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Oikaisuvaatimus
§117, §118, §119, §125, §126, §128
Oikaisuvaatimusohje
OIKAISUVAATIMUSOHJE
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei
saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
se johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Laihian 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.
Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäville, ei
lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä,
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa
oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
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.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on oikaisuvaatimuksessa tarkoitetun
päätöksen tehnyt Laihian kunnan toimielin tai viranhaltija (kuntalain mukaiset
kunnanhallituksen, lautakuntien ja viranhaltijoiden päätökset).
Oikaisuvaatimus toimitetaan osoitteella:

Laihia
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
06.06.2022

Laihian kunta / Kirjaamo, PL 13, 66401 Laihia
käyntiosoite: Laihiantie 50, 2. krs, 66400 Laihia
sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi
telekopio: 06 4771 224
Kirjaamon aukioloaika arkisin klo 9:00 – 15:00
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