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Pöytäkirja  

Aika: tiistai 10.4.2018 klo 15-16.30 
Paikka: Rauhalan koulu, osoite Rauhalantie. Kokouksen jälkeen Piia Eerola esitteli opetustilat. 
Kiitos Piia! 
 
Vammaisneuvosto 2017-2021, läsnäolijat: 
Kyrönmaan Sydänyhdistys ry Pertti Vieri pj  
Kyrönmaan Selkäyhdistys Jan-Erik Nikkola vpj 
Laihian Kehitysvammaisten Tuki ry Maria Hahl 
Kyrönmaan Reumayhdistys Tuula Mäkelä 
Laihian Invalidit ry Pirjo Tuomisto 
Perusturvalautakunnan edustaja Piia Eerola 

Kunnanhallituksen edustaja  
Sihteeri terveys- ja hyvinvointijohtaja Helena Lahtinen 

1§ KOKOUKSEN AVAUS 

Ehdotus: Puheenjohtaja avaa kokouksen 

Päätös: Ehdotuksen mukaan. 

 

2§ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Ehdotus: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Päätös: Todettiin. 

 

3§ KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS 

Ehdotus: Neuvosto hyväksyy asialistan kokouksen työjärjestykseksi  

Päätös: Hyväksyttiin. 

 

4§ EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 

Ehdotus: Edellisen kokouksen pöytäkirja on lähetetty kokouksen jälkeen sähköpostitse/ postitse 

jäsenille kommentteja varten, hyväksytään pöytäkirja. 

Päätös: Pöytäkirja hyväksyttiin 

 

5§ AJANKOHTAISASIAT 

Ehdotus: terveys- ja hyvinvointijohtaja kertoo ajankohtaisasiat (SOTE, Pihlajalinna, Kulttuurihanke, 

DMkerho, Pohjanmaan SOTE), erilliset liitteet ohessa 

DMkerho olohuoneessa ti 17.4 klo 17. 

Tiedote (kvps.fi 9.4.2018) vammaiskortista on lähetetty vammaisneuvoston jäsenille, kunnan 

johtoryhmälle, sosiaaliosastolle ja terveysasemalle. Lisätietoa http://www.vammaiskortti.fi/ 

Päätös: Ajankohtaiskatsauksen ja keskustelun jälkeen merkittiin tiedoksi.  
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6§ MUUT  ASIAT 

Ehdotus: Esteettömyyskävely 5/2018 pidetään alustavan suunnitelman mukaaan toukokuun 
puolivälissä (16.5?), Helena keskustelee tekninen johtaja Jari Mansikka-ahon kanssa 
kävelyjärjestelyistä.  
Päätös: 

• Kävely toteutetaan yhteistyössä Ikäneuvoston kanssa ja kulku pareittain, pyörätuoli ja 
mahd. apuvälineitä mukaan. Yrityksiin hoidetaan etukäteisinfo, samoin paikallislehteen ja 
päättäjille. Lähempänä tapahtumaa yksityiskohtaisemmin. 

• Kyrönmaan Sydänyhdistys ry suostuu liikuntapuistolaitteiden hakijayhdistykseksi. 
Järjestetään yhteinen suunnittelupalaveri, jossa YHYRES, Sydänyhdistys, kunnan liikunta- ja 
teknisen toimen edustajat (paikka koulualueen lähellä, hankitttavat välineet, aikataulu). 
Puheenjohtaja Vieri selvittää Kyrönmaan Sydänyhdistys ryn muiden kuntien (Isokyrö ja 
entinen Vähäkyrö) halukkuutta lähteä samanaikaisesti hakemaan omille alueilleen 
vastaavia laitteita. Suunnittelussa voitaisiin huomioida laajemiin eri-ikäisten tarpeet, 
mahdollinen katos ym hnkkeen laajuuden ansiosta. 

• Uimahalli on menossa remonttiin kesällä. Vammaisneuvosto edellyttää esteettömyyden 
huomioimista remonttisuunnitelmissa ja esittää tekniselle toimelle yhteistä tilaisuutta 
suunnitelmien selvittämiseksi. 

• Helena selvittää Järjestö 2.0 –hankkeen kautta mahdollisesti saatavaa EUn tietosuoja-
asetuksen GDPRinfoa. 

• Helena selvittää olohuoneen ja valtuustosalin netinkäyttöä. 
 
 
7§ TIEDOTUSASIAT 

• Erityisryhmien liikuntaryhmien (ma-ke yht neljä ryhmää) tiimoilta sivistysjohtaja, 

liikuntakoordinaattori, fysioterapian osastonhoitaja ja terveys- ja hyvinvointijohtaja olivat 

koolla to 22.3 klo 10 Monnarilla, vetovastuu siirtyy JKlle ja fysioterapia saa lisäresursseja. 

Toiminnan muutosten aikataulu vielä avoin. 

• Ikäneuvoston tekemä seniorikorttialoite on vielä valmistelussa. Helena on yhteydessä 

sivistysjohtaja Markus Hyytiseen kortin saamiseksi laajaa asiakaskuntaa ja käyttöä varten 

niin että kunnan seniorikortti mahdollistaisi terveyttä edistävät liikuntapalvelut edullisesti 

65-vuotiaille ja KELA-kortin merkittyjen tiettyjen sairausryhmien perusteella. 

Päätös: Merkittin tiedoksi. Helena on yhteydessä sivistysjohtaja Hyytiseen korttivalmistelun 

puitteissa. 

 

8§ SEURAAVA KOKOUS 
Päätös: Seuraava kokous pidetään ti 5.6 klo 15, paikka on kunnantalo.  
Helena selvittää mahdollisuutta saada kokoukseen infoa Tupien ja Toiskan remontista. 
 
9§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.30 
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AJANKOHTAISTA/ LIITE 

- STM Kirsi Varhila 19.3.2018: Asiakas saisi valita sote-keskuksen ja hammashoitolan, 

lisäksi sosiaalipalveluissa tulisi käyttöön asiakasseteli ja henkilökohtainen budjetti. 

Jälkimmäiset vahvistaisivat erityisesti iäkkäiden ja vammaisten itsemääräämisoikeutta. 

Asiakasmaksujen enimmäismääristä säädettäisiin uudessa asiakasmaksulaissa, joka 

annetaan ensi syksynä eduskunnalle.  Tulevassa asiakasmaksulaissa lähdetään siitä, ettei 

sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksuihin tule kohtuuttomia korotuksia. Asiakkaan 

taloudellinen asema ei saa olla esteenä palvelujen saamiselle, kirjoittaa Varhila. 

- Pohjanmaan maakunta hakee asiakasseteli- ja HeBu-pilottiin mukaan 

- Pihlajalinna-pykälät liitteenä, kh hyväksyi ehdotusten mukaan -> kvaltuusto 26.3 

- DMkerho Armas Rinne ja Markus E Myllymäki aloittelevat DMkerhoa, paikka Olohuone ja 

n. 1 x kk, kannattaa lähteä mukaan; infotilaisuus 2.3 valtuustosalissa, paikalla n 20 henkeä 

- Pohjanmaan SOTEMAKUvalmistelu: työryhmissä kevään aikana henkilöstö+hallinto/ 

Tarja Vilmunen; kiinteistö/ Jari Mansikka-aho; talous/ Sinikka Alamylläri; hankinnat/ 

Helena Lahtinen+ Terveyden edistämisen työryhmä + LAPEohjausryhmä 

- Uuden maakunnan toiminnasta saat tietoa sivuilta http://omamaakunta.fi/. Voit käydä 

esim tutkimassa ikääntyneen palveluita, saada yleistietoa ja katsoa eri maakuntien 

valmistelutilanteita 

- Kulttuurisotehanke: kyseessä on kuuden maakunnan yhteishanke, jossa selvitetään miten 

taide- ja kulttuurilähtöiset hyvinvointipalvelut otetaan mukaan sosiaali- ja terveyspalvelujen 

järjestämiseen maakunta- ja soteuudistuksessa. Projektipäällikkö Hanna Kleemola selvittää 

ja mallintaa kuntien kokemuksia ja saadun pohjalta kootaan uuden maakunnan 

kulttuuritoimintamallit.  

- Maakunnalliset neuvostot: opasluonnokset ja muuta infoa http://alueuudistus.fi/artikkeli/-

/asset_publisher/vinkkeja-maakunnallisen-vammaisneuvoston-ja-vanhusneuvoston-

perustamiseen 

- Hallituksen kärkihankkeet I & O ja LAPE: lasten ja perheiden palveluiden LAPEtyö 

käynnissä ja kunnan työryhmä nimetty, ikäihmisten palveluiden I & O: n suunnasta ei uutta 

tietoa 

- Pohjanmaan liiton järjestöneuvottelukunta on tekeillä ja jäsenehdotuksia otetaan vastaan, 

linkki https://www.obotnia.fi/aluekehitys/jarjestoneuvottelukunta/ 

- Aluejaoston kuulumiset ja henkilömuutoksia: Kirsti Ikolan tehtäviä jatkaa Tarja 

Koukkunen, Matti Palonevan Leif Holmlund. Toinen psykiatrinen sairaanhoitaja saadaan, 

debriefingtoiminta käynnistyy; hammashuollossa jonoa; vastaanotolla pidennetysti hoitaja 

vastaanottoja ja takaisinsoitto alkaen 2.2018. 
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Ajankohtaista asumispalveluista- ja ruokahuollosta 26.3 hl 

§ 99 Linjaukset Laihian kunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden tulevaisuudesta/osakassopimus  

Neuvotteluihin valittu toimikunta on kokoontunut neuvottelukumppanin valinnan jälkeen 
kymmenen kertaa. Näistä neljä kertaa kokoontumisessa on ollut mukana Pihlajalinnan edustajia. 
Kunnanvaltuustoa sekä kunnanhallitusta on informoitu neuvotteluiden etenemisestä ja 
asumispalveluiden henkilökunnalle on järjestetty informaatiotilaisuuksia. 

Valitun neuvottelukumppanin toimintamallina on yhteisyrityksen perustaminen, joten 
yhteistyösopimusasiakirjaksi on muotoutunut osakassopimus. Osakassopimuksen mukaisesti 
Laihian kunta menee osakkaaksi Pihlajalinnan Terveys Oy:n perustamaan Laihian Hyvinvointi 
osakeyhtiöön. Sopimuksen mukaisesti Pihlajalinna Terveys Oy omistaa yhtiöstä 81 % ja Laihian 
kunta 19 %. Sopimuksen perustana ovat kunnan linjaukset sosiaali- ja terveydenhuollon 
lähipalveluiden turvaamiseksi. 

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto hyväksyy 

osakassopimuksen liitteenä olevan luonnoksen mukaisena.  

Päätös: Kunnanvaltuusto hyväksyi ehdotuksen äänestyksen jälkeen (25-2). 
 

§ 100 Sopimus liikkeen luovutuksesta asumispalveluiden ja Toiskan ateriapalveluiden osalta  

Osana kunnan päättämiä linjauksia kunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden tulevaisuudesta tulee 
käsitellä sitä, miltä osin kunta itse jatkaa palveluiden tuottamista. Tavoitteena on, että 
perustettu Laihian Hyvinvointi Oy aloittaa asumispalveluiden tuottamisen Laihialla 
mahdollisimman pian sen jälkeen, kun yhtiö on saanut toiminnalleen viranomaisluvat. 
Turvatakseen työntekijöidensä aseman Laihian kunta on neuvotellut Pihlajalinnan Terveys Oy:n 
kanssa liikkeen luovutuksesta, jonka mukaisesti nykyiset asumispalveluiden sekä Toiskan 
ruokapalveluiden työntekijät siirtyvät uuden yhtiön palvelukseen ns. vanhoina työntekijöinä. 

Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 04.12.2017 § 378 aloittaa viipymättä yhteistoimintalain 
mukaisen yhteistoimintamenettelyn Laihian kunnan asumispalveluiden ja ateriapalveluiden 
siirtämisestä liikkeen luovutuksella. Kunnanhallitus päätti myös, että yhteistoimintaelimenä toimii 
yhteistyötoimikunta. Yhteistyötoimikunta on aloittanut yhteistoimintamenettelyn kokouksessaan 
20.12.2017 § 34. 

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että Laihian kunta luopuu 
asumispalveluiden tuottamisesta sen mukaisesti kuin perustettu yhtiö saa viranomaisten 
toimiluvat toiminnan aloittamiseksi ja kuin Laihian kunta ja Pihlajalinna yhdessä sopivat. 
Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto hyväksyy sopimuksen 
liikkeen luovutuksesta liitteenä olevan luonnoksen mukaisena.  
 
Päätös: Kunnanvaltuusto hyväksyi ehdotuksen äänestyksen jälkeen (25-2). 
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§ 101 Isoontuvan, Pikkutuvan ja Toiskan rakennusten kauppakirjat  

Yhtenä keskeisenä tarkastelun ja riskien arvioinnin kohteena kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon 
palveluiden tulevaisuutta silmällä pitäen on ollut kunnan luopuminen osasta kunnan sosiaali- ja 
terveydenhuollon rakennuksia. Pihlajalinna Terveys Oy:n kanssa on neuvoteltu Isoontuvan, 
Pikkutuvan sekä asumispalveluyksikkö Toiskan osan Terveyskeskus-Toiska-rakennuksen 
kaupoista. Selvyyden vuoksi todettakoon, että kunta ei myy rakennusten alla olevia maapohjia, 
vaan niistä tehdään erilliset vuokrasopimukset. 

Kuntalaissa tai muussakaan laissa ei nimenomaisesti säädetä siitä, missä menettelyssä, kenelle tai 
mihin hintaan kunta saa myydä omaisuuttaan. Kunnalla on tässä suhteessa varsin laaja Suomen 
perustuslain 121 §:ssä tarkoitettuun kunnalliseen itsehallintoon perustuva harkintavalta. 
Harkintavallan väärinkäyttönä ja siten toimivallan ylittämisenä voidaan KHO:n oikeuskäytännön 
valossa pitää esimerkiksi päätöstä, jolla kunta myy omaisuuttaan ilmeiseen alihintaan ilman siihen 
oikeuttavaa perustetta. 

Kunnan saama hinta rakennuksista on niiden kunkin tasearvo kunnan kirjanpidossa. Näin ollen 
kunnalle ei aiheudu myynnistä kirjanpidollista voittoa eikä tappiota. Kunnan kassaan sen sijaan 
kauppakirjoissa mainitut summat tulevat. Ehtoihin liittyy lisäksi mahdollisten ALV-palautusten 
realisoituminen, jonka toteutuessa Pihlajalinna Terveys Oy maksaa myös niiden osuuden kunnalle. 

Kunta on teettänyt markkina-arvion koko terveyskeskuksen alueesta rakennuksineen ja 
maapohjineen. Arviossa on mukana siis myös terveyskeskuksen osuus sekä maapohjat, joita ei 
tässä yhteydessä myydä.  Arviosta ja kauppakirjoista voidaan todeta, että kunnan saama hinta 
rakennuksista on hyvä. Alihintaan rakennuksia ei myydä. Kauppakirjaluonnokset ovat esillä 
kokouksessa. 

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto hyväksyy 
allekirjoitettavaksi kauppakirjat luonnoksien mukaisina. Kunnanhallitus päättää ehdottaa 
kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto oikeuttaa kunnanhallituksen käsittelemään ja 
päättämään rakennuksiin liittyvistä tarkemmista vastuunjakomäärityksistä. 
 
Päätös: Kunnanvaltuusto hyväksyi ehdotuksen äänestyksen jälkeen (25-2). 
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