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LAIHIAN KUNNAN  
OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET 

 

 

 

1. OMISTAJAPOLIITTISTEN LINJAUSTEN LÄHTÖKOHDAT 
 

Kunnan omistajapolitiikka on kunnan voimavarojen suuntaamista kuntalaisia parhaalla mah-

dollisella palvelevalla tavalla sekä tehokkaiden toimintatapojen valintaa. Kunnan on huoleh-

dittava, että sitoutunut pääoma on tehokkaassa käytössä ja sitä käytetään ja hoidetaan niin, 

ettei omaisuus menetä arvoaan. Kunnan omistajapolitiikasta vastaavat toimi- ja luottamus-

henkilöt asettavat kunnan toiminnalle ja omaisuuden käytölle tavoitteet ja toiminnasta vas-

tuulliset huolehtivat tavoitteiden toteuttamisesta. Kunnassa hyväksytyn omistajapolitiikan 

noudattaminen edellyttää selkeää ohjaus ja seurantajärjestelmää sekä vastuunjakoa kunnan 

ylimmän johdon ja käytännön toiminnasta vastaavien yksiköiden ja toimihenkilöiden välillä. 

Laihian kunta on eri tavoin monien yhtiöiden ja yhteisöjen omistajana. Menestyksellisen toi-

minnan perustaksi on tunnettava, mitä omistetaan, mihin omaisuutta käytetään, millaisia 

kustannuksia omaisuudesta syntyy ja mitkä ovat omistamisen vaihtoehdot. Omistajapolitiikal-

la tuetaan kunnan kehittämistavoitteita. Sen avulla määritellään, millaista omaisuutta kunta 

hankkii sekä missä tehtävissä ja hankkeissa kunta on mukana omistajana tai sijoittajana. Li-

säksi määritellään omistukselle asetettavat tuotto- ja muut tavoitteet, kuka omaisuuden käy-

töstä vastaa ja miten omaisuuden hallinta ja raportointi on järjestetty. 

 

Omistajapolitiikka ulottuu kunnan suoran omaisuuden lisäksi tytär- ja osakkuusyhtiöihin sekä 

sellaisiin muihin yhteisöihin, joissa kunnalla on vaalittavana taloudellisia etuja. Omistajapoli-

tiikan piiriin kuuluu siten koko kunnan ja kuntakonsernin omaisuus omistuksen luonteesta tai 

organisointitavasta riippumatta.  

 

1.1 Omistajapolitiikka johtamisvälineenä 

Kunnan omistajapolitiikka on kunnan johtamisen yksi väline. Omistajapolitiikan jatkuva arvi-

ointi on kunnan strategista johtamista ja liittyy olennaisena osana kunnan koko toiminnan 

suunnitteluun. Kunta voi hyödyntää omistajapolitiikkaa palvelutuotannon, kehittämisen ja si-

joitustoiminnan sekä omaisuutensa arvon säilyttämiseen ja lisäämisen välineenä. Lisäksi kun-

ta voi linjata omistajapolitiikkaa omistuksista luopumiseen. Omaisuuden käyttöä, hankintaa 

tai myyntiä arvioitaessa on perusteena oltava selkeät laskelmat eri harkittavana olevien vaih-

toehtojen taloudellisista vaikutuksista kunnan talouteen. On myös arvioitava, voitaisiinko 

omaisuutta myynnin sijasta käyttää nykyistä tehokkaammin. 

 

Valtuusto päättää kunnan omistajapoliittisista linjauksista vähintään kerran valtuustokaudes-

sa. Linjaukset ovat toimintaa suuntaavia ja näin ollen suhteellisen pysyviä. Näin ollen omista-

japolitiikan ohjaus ja valvonta kuuluvat luottamushenkilöorganisaatiossa valtuustolle. Val-

tuusto asettaa kunnan omaisuuden käytölle myös toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. 

Linjausten toimeenpano kuuluu kunnanhallitukselle. Lisäksi hallitus täsmentää tarvittaessa 

tavoitteita ja seuraa niiden toteutumista. Toiminnan tarkoituksenmukaisuuden ja linjausten 

toteutumisen valvonta kuuluu tarkastuslautakunnalle. Näiden toimielinten lisäksi kunnan kai-

kille omaisuuserille on määriteltävä omistaja, joka vastaa tavoitteiden toteuttamisesta. 
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Viranhaltijaorganisaatiossa omistajaohjaus kuuluu kunnanjohtajan tehtäviin. Kunnan opera-

tiivisesta toiminnasta vastaavat lautakunnat sekä toimialajohtajat.  

 

Kunnan tytäryhteisöjen toiminnasta vastaavat näiden omat hallintoelimet, joiden kautta nii-

den omistajaohjaus järjestetään. 

 

Laihian kunnan omistajapolitiikassa määritellään kunnan omistuksille strateginen päämäärä, 

jonka osalta määritellään kullekin omistukselle arviointikriteeri/mittari, jolla tavoitteen toteu-

tumista seurataan. Määrittelyn kohteena ovat ns. päälinjaukset, eivät esim. yksittäiset raken-

nukset tai muu yksittäinen omaisuus. Omistajapoliittisia linjauksia täydennetään kunnan 

muissa strategioissa ja toimintasuunnitelmissa sekä tytäryhtiöiden strategioissa. Omistajapo-

litiikan linjaukset konkretisoituvat yksittäisiä investointipäätöksiä ja konsernia koskevia ratkai-

suja harkittaessa sekä kunnan edustajien toiminnassa työ- ja ohjausryhmätyöskentelyssä. 

 
1.2 Kunnan omaisuuden käytölle asetettavat tavoitteet 
 

Kaikista tuotantovälineistä aiheutuu pääoma- ja muita kustannuksia, jotka on tunnettava riip-

pumatta hyödykkeiden käyttötarkoituksesta. Kustannustietoisuus muodostaa perustan eri 

toimintavaihtoehtojen vertailulle ja toimintojen tehokkaalle ja tarkoituksenmukaiselle järjes-

tämiselle. Jos kunta hankkii palvelut ostopalveluna, ei kunnan tarvitse hankkia tuotannossa 

tarvittavaa käyttöomaisuutta. Jos taas kunta tuottaa palvelut itse, on käytössä oltava tarpeel-

liset tuotantovälineet. Kunta voi hankkia tuotantovälineet käyttöönsä ostamalla ne tai käyt-

tämällä vuokra- tai muiden sopimusten perusteella muiden omaisuutta. Ennen palvelutuo-

tannossa tarvittavien tilojen tai muun omaisuuden hankinta- tai vuokrauspäätöstä on tehtävä 

valinta hankintatavasta kannattavuus- ja vertailulaskelmien perusteella. Jos kunta tuottaa 

palvelut yhteistyönä muiden kuntien tai yksityisen sektorin kanssa, yhteistyöstä sovittaessa 

on sovittava myös siitä, kuka omistaa palvelutuotannon edellyttämän käyttöomaisuuden ja 

miten omaisuudesta aiheutuvat kustannukset osapuolten kesken jaetaan. Kunnan ydintoi-

minnoissa pysyvästi tarvittavat tuotantovälineet on useimmiten tarkoituksenmukaista pitää 

kunnan omistuksessa. Liikkumavaraa on esimerkiksi toimistotilojen sekä erilaisten koneiden ja 

laitteiden omistuksen suhteen, jolloin esim. vuokraus tai muut vaihtoehtoiset toimintamallit 

ovat mahdollisia. 

 

Toiminnasta riippuu, miten kunnan palvelutuotanto kannattaa organisoida. Jos toiminta on 

tarkoitus rahoittaa kokonaan, investoinnit mukaan lukien, myyntituloilla, soveltuu toiminta-

muodoksi kunnan omistama yhtiö.  

 

Valtaosa kunnan omaisuudesta toimii palvelutuotannon välineenä. Verorahoitteisen toimin-

nan käytössä olevalle pääomalle ei useinkaan voida asettaa varsinaista taloudellista tuotto-

vaatimusta. Oman toiminnan kustannuksissa on otettava huomioon pääoman hinta ja siitä 

aiheutuvat kustannukset. Tällaisen omaisuuden käytön tehokkuutta on arvioitava edullisuus-

vertailujen ja erilaisten toimintamallien vaihtoehtoiskustannusten avulla. Omaisuuden käytöl-

le asetettavat muut kuin taloudelliset tavoitteet voivat liittyä esim. palveluiden saatavuuteen 

ja laatuun.  

 

Omistaminen on kunnalle myös keino ohjata ja tukea kunnan kehitystä sekä menestystä. Sel-

keimmin nämä omistajapoliittiset tavoitteet liittyvät maan omistamiseen ja maapolitiikkaan. 

Maaomaisuuden ohella kunnan kehittämisen välineitä ovat sijoitukset elinkeinojen kehittämi-

seen, työllisyyttä tukeviin tai asukkaiden viihtyvyyttä lisääviin kohteisiin. Tällaisia sijoituksia 
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ovat mm. toimitila- ja asuntorakentaminen, panostus teknisiin verkostoihin tai välitön osallis-

tuminen yritystoimintaan.  

 

Tällaisille kohteille asetettavat tavoitteet kohdistuvat kunnan väestökehitykseen, työllisyy-

teen ja muihin yhteiskunnallisiin vaikutuksiin. 

 

Valtuusto päättää kunnan sijoitustoiminnan perusteista. Sijoitukset kuntayhtymiin ja muihin 

yhteisöihin palvelevat kunnan vastuulla olevaa palvelutuotantoa tai kunnan kehittämistä. Täl-

laiset sijoitukset ovat perus-, osake tai osuuspääomasijoituksia kuntayhtymiin, osakeyhtiöihin 

tai osuuskuntiin, antolainoja tällaisille yhtiöille tai rahoitusosuuksia nimettyihin investointi-

kohteisiin tai hankkeisiin. Sijoitukset toimivat kunnan palvelutuotannon tai kehittämisen väli-

neenä ja niille asetettavat tavoitteet ovat sen mukaisia. Etenkin maksurahoitteista toimintaa 

harjoittaviin yhteisöihin tehdyille sijoituksille voidaan asettaa sijoituksen määrään nähden 

kohtuullinen tuottovaatimus. 

 

2. OMISTUKSET 
 
2.1 Maaomaisuus 

 

Maaomaisuus liitteenä. Maaomaisuuden päivityksen hoitaa maanmittausteknikko sekä pää-

kirjanpitäjä. 

 

2.2. Konserniyhtiöt 
 

2.2.1 Tytäryhteisöt 

Kiinteistö Oy Laihian Vuokratalot  100,0 % 

Laihian Nuuka Lämpö Oy 100,0 % 

Poronkankaan Vesi Oy 57,5 % 

Asunto Oy Laihianraitti I 84,0 % 

Asunto Oy Laihianraitti II 90,4 % 

Asunto Oy Laihianraitti IV 90,0 % (Omistus Vuokratalojen kautta) 

Laihian VSS-tilat Oy 90,0 % (Omistuksesta 7,1 % Vuokratalojen kautta) 

Kiinteistö Oy Laihian Virastokeskus 86,6 % (Omistuksesta 2,6 % Vuokratalojen kautta) 

 

2.2.2 Osakkuusyhteisöt 

Asunto Oy Laihianraitti III 42,9 % (Omistus Vuokratalojen kautta) 

Kiinteistö Oy Säästökirja 25,1 % 

Laihian Painehalli Oy 40,0 % 

 

2.2.3 Kuntayhtymät 

Vaasan sairaanhoitopiiri 4,1 % 

Eskoon sosiaalipalvelut 3,6 % 

Pohjanmaan liitto 3,7 % 

 

2.3 Muu omaisuus 
Muu omaisuus liitteenä. 
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3. OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET 
 

Omistajapolitiikan keskeiset linjaamiskohteet voidaan jakaa seuraavasti: 

• Strategiset omistukset – mitä kunnan tulee omistaa ja mistä luopua 

• Omistusten hyödyntäminen kunnan toiminnassa 

• Edustaminen omistusyhtiöissä ja tiedonkulku kunnan organisaatiossa 

• Linjaukset niiden toimijoiden osalta, joissa kunnalla on vähemmistöosuuksia 

 

Strateginen omistus on perusteltua säilyttää. Ei-strateginen omistuksen osalta tulee miettiä 

myös luopumisen mahdollisuutta. 

 

Omistajapoliittiset linjaukset maaomaisuuden osalta 

• Laihian kunta jatkaa aktiivista maapolitiikkaa. Asuin- ja myös yritystonttimaa on kun-

nan strateginen omistus. 

• Laihian kunta myy pääasiassa omakotitalotontteja. Rivi- ja kerrostalotontteja myydään 

tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan. Tonttien hinnoittelussa pyritään siihen, että 

tonttien hinta kattaa mahdollisimman hyvin niistä aiheutuvat kulut (alimmillaan 50 %) 

ottaen kuitenkin huomioon kunnan kilpailukyvyn säilyttämisen näiltä osin. 

• Maapolitiikalla tuetaan yrittäjyyttä ja kunnan elinkeinoelämää. Kunta pyrkii varmista-

maan, että potentiaalisille yrittäjille ja yrityksille on tarjolla riittävästi yritystontteja. 

• Aktiivinen maapolitiikka edellyttää tiivistä yhteydenpitoa maanomistajiin ja valmiutta 

nopeaan reagointiin ja hankintoihin. 

 

Omistajapoliittiset linjaukset asunto-osakeyhtiöiden ja muun rakennusomaisuuden osalta 

• Kunnan suoraan omistamat vuokra-asunnot ja osa muista kunnan omistamista raken-

nuksista eivät ole kunnan perustehtävien kannalta strategisia omistuksia.  

• Kunta huolehtii omistamiensa rakennusten kunnossapidosta, etteivät ne rappeudu ja 

menetä sitä kautta arvoaan 

• Rakennusten ja tilojen käyttö pyritään huolellisen ennakkosuunnittelun avulla pitä-

mään tehokkaana 

• Asunto-osakeyhtiöiden toiminnan tulee olla kannattavaa ja vuokrataso tulee pitää kil-

pailukykyisenä.  

 

Omistajapoliittiset linjaukset konsernin osakkuusyhtiöiden osalta 

• Konsernin osakkuusyhtiöt eivät ole kunnan perustehtävien kannalta strategisia omis-

tuksia 

 

Omistajapoliittiset linjaukset kuntayhtymien osalta 

• Laihian kunta seuraa aktiivisesti kuntayhtymien toimintaa ja pyrkii omistajaohjauksella 

varmistamaan kunnalle sekä kuntalaisille tarkoituksenmukaisen ja kustannustehok-

kaan toiminnan 
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Omistajapoliittiset linjaukset Kiinteistö Oy Vuokratalojen, Laihian Nuuka Lämpö Oy:n sekä Po-

ronkankaan Vesi Oy:n osalta: 

 

Kiinteistö Oy Laihian Vuokratalot 

Tavoitteena 

• Yhtiön toiminta tulee olla kannattavaa  

• Asuntojen käyttöaste vuokratalojen osalta 98,5 % ja välivuokrausasuntojen osalta 85 

%. 

• Asiakastyytyväisyystavoite 3 (kysely joka viides vuosi, asteikko 1-5) 

• Seudullisesti kilpailukykyinen vuokrataso (vertailutiedot) 

• Asuntokannan kunnosta huolehtiminen (vuosikorjauskustannusten seuranta)  

• Tukea kunnan asumiseen ja palveluihin liittyviä tarpeita (vuosina 2013-2025 erityisesti 

tarpeita, jotka koskevat erityisryhmiä sekä ikääntyvää väestöä)  

 

Laihian Nuuka Lämpö Oy 

Tavoitteena 

• Yhtiön toiminta tulee olla kannattavaa  

• Energian hinta Energiateollisuus Ry:n tilaston keskiarvon alapuolella. Keskiarvo on yri-

tyksiltä, joiden myymä kaukolämpö on tuotettu pääosin erillistuotannolla 

• Laitosten ja verkoston kunnosta huolehtiminen (ei käyttökeskeytyksiä) 

 

Poronkankaan Vesi Oy 

Tavoitteena 

• Hyvälaatuisen veden toimittaminen (laadun seuranta ja raportointi)  

• Veden toimittaminen häiriöttömästi (häiriötilanteiden kirjaus ja seuranta) 

• Veden tuottaminen omakustannushintaan (investoinnit mukana) 

 

4. OMAISUUDEN HANKKIMINEN JA OMISTUKSISTA LUOPUMINEN 
Laihian kunta hankkii tarvitsemansa tuotantovälineet käyttöönsä mahdollisimman hyvällä 

kustannus-laatu – suhteella. Hankinnat toteutetaan kunnan sääntöjen määräämien viranhalti-

joiden kautta. Hankinnat suoritetaan ja tarvittaessa kilpailutetaan voimassa olevan hankinta-

lainsäädännön ja omien hankintaohjeiden mukaisesti ottaen huomioon yhteishankintamah-

dollisuudet/velvoitteet tehtyjen sopimusten myötä. 

 

Jos omasta käyttöomaisuudesta aiheutuvat kustannukset ovat pitkällä aikavälillä vastaavien 

tuotantovälineiden vuokrakustannuksia korkeammat, on harkittava omistuksesta luopumista 

ja vuokrauksen lisäämistä. Tuotantovälineiden omistuksesta luovuttaessa on varmistettava 

niiden saatavuus tarvittaessa. Sellaisesta omaisuudesta ja tytäryhteisöjen omistuksista, jotka 

eivät palvele kunnan toimintaa tai strategisia tavoitteita, on pyrittävä luopumaan. Luopumi-

sen vaihtoehtona on aina selvitettävä mahdollisuus kehittää tarkasteltavana olevaa toimintaa 

siten, että se vastaa kunnan tarpeita.  

 

Kunnan luopuessa omaisuudestaan tai omistuksistaan, on ratkaistava miten se vaikuttaa pal-

velutuotantoon ja miten palvelut kuntalaisille turvataan jatkossa. 

 

Omaisuudesta luovuttaessa lähtökohtana on vapautuvan pääoman eli myyntihinnan nykyistä 

tehokkaampi ja taloudellisempi käyttö. Pääoma on saatava tuottamaan uudelleen sijoitettuna 

nykyistä paremmin. Kun omaisuudesta luovutaan, on omaisuuden arvo tällöin siitä saatava 

myyntihinta, joka saattaa poiketa huomattavastikin sen tasearvosta. Tarpeettoman omaisuu-
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den realisointia ei kuitenkaan pidä jättää tekemättä sen vuoksi, että siitä kirjautuisi myynti-

tappiota. Omistuksista luovuttaessa on kehitettävä toimintoja ja tuotantovälineitä kiinnosta-

vaksi ja näin nostettava niiden arvoa ja myyntihintaa. 

 

5. KONSERNIRAPORTOINTI JA TAKAUKSET 
 

Konserniin kuuluvien kokonaan kunnan omistamien yhteisöjen on vuosittain raportoitava 

toiminnastaan kunnanhallitukselle. Raportointi tapahtuu toimintavuoden aikana valtuustolle 

tehtävän kolmannesvuosiraportoinnin yhteydessä sekä toimintavuoden päätyttyä yhteisöjen 

tilinpäätösten valmistumisen jälkeen, jolloin kunnanhallitukselle tulee toimittaa tilinpäätös-

asiakirjat, käsittäen toimintakertomuksen, tuloslaskelman ja taseen tase-erittelyineen sekä ti-

lintarkastuskertomuksen. Tilinpäätös tulee toimittaa talousosastolle aina kunkin vuoden maa-

liskuun loppuun mennessä. 

 

Kolmannesvuosiraportointi tapahtuu kunnan pyynnöstä konserniyhtiöille toimitetun ohjeen 

mukaisesti. Tämän lisäksi yhteisöjen tulee ennen kunkin tilivuoden alkua toimittaa kunnan-

hallitukselle alkavaa tilivuotta koskeva talousarvio. Tilivuoden aikana talousarvioon tehtävistä 

olennaisista muutoksista tulee raportoida kunnanhallitukselle. Yhteisöt ovat myös muutoin 

velvolliset antamaan kunnanhallitukselle sen pyytämät tiedot ja selvitykset. Mikäli yhteisö 

pyytää lainoilleen kunnan takausta, tulee tämän takauspyynnön liitteeksi laatia selvitys yhtei-

sön liiketoiminta- ja taloussuunnitelmasta sekä takaukseen mahdollisesti sisältyvistä riskeistä, 

jotka saatetaan kunnanvaltuuston tietoon takauspäätöstä tehtäessä. 

 

6. TYTÄRYHTEISÖJEN NEUVOTTELUVELVOITTEET 
 

Yhteisön hallituksen / hallituksen puheenjohtajan on hankittava kunnan/ konsernijohdon en-

nakkokäsitys seuraaviin toimenpiteisiin: 

 

– tytäryhteisön perustaminen 

– yhteisön toiminta-ajatuksen muuttaminen 

– yhteisön toiminnan muuttaminen siten, että yhteisö voi menettää hankintalainsäädäntöön 

tai oikeuskäytäntöön perustuvan sidosyksikköasemansa suhteessa kuntaan 

– yhtiöjärjestyksen ja sääntöjen muuttaminen 

– pääomarakenteen muuttaminen 

– toimintaan nähden merkittävät investoinnit 

– kiinteistö- ja yrityskaupat 

– osakkeiden merkintä, mikäli osakkeiden ostamista ja omistamista ei erityisesti annettu yhti-

ön tehtäväksi 

– varsinaiseen toimintaan kuulumattomat tai siihen vain epäsuorasti liittyvät investoinnit ja 

niiden rahoitus 

– toimintaan nähden tärkeän omaisuuden tai oikeuksien (ml. immateriaalioikeudet) hankki-

minen, myyminen, vuokraaminen, luovuttaminen tai panttaaminen 

– merkittävä lainanotto ja -anto sekä vakuuksien, takausten taikka muiden yhtiöitä sitovien 

merkittävien rahavelvoitteiden antaminen tai niiden ehtojen muuttaminen 

– muuhun kuin yhteisön tavanomaiseen toimintaan kuuluvat tai epätavallisin ehdoin tehtävät 

sopimukset yhtiön ja sen osakkeenomistajan taikka hallituksen jäsenen välillä, kyseisten so-

pimusten muuttaminen sekä sopimuksiin perustuvista oikeuksista luopuminen 

– periaatteelliset tai taloudellisesti merkittävät sopimukset ja toiminnan laajakantoiset muu-

tokset 
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– merkittävät henkilöpoliittiset ratkaisut, toimitusjohtajan tai vastaavan valinta, palkkaus, tu-

lospalkkiojärjestelmän käyttöönotto ja sen muutokset 

– yhtiökokoukselle tehtävä voitonjakoehdotus, mikäli se poikkeaa yhtiön noudattamasta ta-

vanomaisesta voitonjakokäytännöstä 

– yhteisön omaisuuden luovuttaminen konkurssiin tai selvitystilaan taikka saneerausmenette-

lyyn hakeutuminen. 

 

7. KUNNAN EDUSTAJIEN VELVOLLISUUDET OMISTAJAOHJAUKSESSA 
 

Kunnanhallitus valitsee merkittäviin kunnan yhteisöihin yhtiökokousedustajan tai muun vas-

taavan kokouksen edustajan ja antavat tälle tarvittavat ohjeet. Lisäksi kunnanhallitus nimeää 

näiden yhteisöjen hallituksiin tai vastaaviin toimielimiin Laihian kuntaa edustavan jäsenen tai 

jäsenet, joilla on oikeus osallistua ja käyttää puhevaltaa näissä yhteisöjen kokouksissa.  

Kunnanjohtaja valitsee kunnan yhteisön yhtiökokousedustajan tai muun vastaavan kokouksen 

edustajan siinä tapauksessa, kun päätösvaltaa ei ole selvästi osoitettu kunnanhallitukselle. 

 

Kunnan valitsemilla edustajilla on velvollisuuksia kunnan omistajaohjauksessa. Ensisijainen 

tehtävä on  

• varmistaa paitsi yhtiöiden ja yhteisöjen toiminta, myös valvoa Laihian kunnan etua. 

 

Tämän lisäksi edustajien tulee 

• olla aktiivisia tehtävässään ja yhteisön toiminnan kehittämisessä sekä tuntea ja nou-

dattaa kunnan antamia ohjeita 

• perehtyä riittävästi yhteisön toimintaan ja tuntea kunnan yhteisölle asettamat toi-

minnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja valvoa niiden toteutumista 

• raportoida ja pitää yhteyttä Laihian kuntaan yhteisön toimintaan liittyen sekä noudat-

taa mahdollisesti erikseen toiminnasta annettavia ohjeita 

• olla pyydettäessä kunnan käytettävissä asiantuntijana yhteisön asioita käsiteltäessä. 

 

------------------------    

 

Tämä ”Omistajapoliittiset linjaukset” on yhtäpitävä Laihian kunnanvaltuuston 23.9.2013 

§ 76 hyväksymän linjauksen kanssa, todistaa: 

 

 

Laihia 01.11.2013 

 

 

 

Tarja Vilmunen 

kunnanvaltuuston pöytäkirjanpitäjä 

 


