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OSALLISTUJAT
LÄSNÄ

Nimi
Suomala Ville
Lintilä Pasi
Harju Ulla-Riitta
Kivelä Hannu
Nurmela Hanna
Polso Kaija
Rimpioja Jukka

MUU

Potila Raija
Saukko Jarno
Ali-Haapala Virpi
Hillukkala Jukka
Törmänen-Lindqvist
Anette
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14:30 - 17:51

kv:n pj.
kv:n I vpj.
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esittelijä
pöytäkirjanpitäjä
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Lisätiedot
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kunnanjohtaja
hallintojohtaja

11 - 25 §

ALLEKIRJOITUKSET
Pöytäkirja on allekirjoitettu sähköisesti.
Ville Suomala
puheenjohtaja

Anette Törmänen-Lindqvist
pöytäkirjanpitäjä

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
Pöytäkirja on tarkastettu ja allekirjoitettu sähköisesti.
Hannu Kivelä
pöytäkirjantarkastaja

Ulla-Riitta Harju
pöytäkirjantarkastaja

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ
Pöytäkirja on 28.1.2022 viety nähtäväksi kunnan verkkosivuille.
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kh 24.01.2022 § 11

Toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on
saapuvilla. Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa läsnäolijat sekä
kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.
Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT
Kh 24.01.2022 § 12

Kokoukselle valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajat
toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.
Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Hannu Kivelä ja Ulla-Riitta Harju.
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ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
Kh 24.01.2022 § 13

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
Todetaan mahdolliset esteellisyydet.
Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus hyväksyy laaditun esityslistan työjärjestyksekseen.
Kunnanjohtaja täydensi kokouksessa tekemäänsä päätösehdotusta seuraavasti:
Kunnanhallitus ottaa käsiteltäväkseen lisälistalla olevan asian nro 15 Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitoksen yhteistoimintasopimuksen muuttaminen.
Lisäksi kunnanjohtaja esitti, että
Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitoksen pelastusjohtaja Jaakko Pukkinen, vs. tekninen johtaja Juha Lerssi ja kiinteistöpäällikkö
Teemu Turpeinen osallistuvat kokoukseen, aiheena paloasemahankkeen
tilanne.
Kh:n jäsen Jukka Rimpioja ilmoitti esteellisyydestä asiakohtien nro 4 ja 5
käsittelyyn.
Päätös: Kunnanhallitus yksimielisesti hyväksyi kunnanjohtajan tekemät
päätösehdotukset. Kunnanhallitus merkitsi ilmoitetun esteellisyyden tiedoksi.
Kunnanhallituksen puheenjohtaja keskeytti kokouksen klo 14.36 paloasemahankkeen katsauksen ja keskustelun ajaksi.
Jaakko Pukkinen oli läsnä etäyhteydellä klo 14.38 - 16.02 ja Juha Lerssi
sekä Teemu Turpeinen olivat läsnä klo 14.36 - 16.04.
Kh:n jäsen Virpi Ali-Haapala saapui kokoukseen klo 14.44.
Kokouksessa pidettiin tauko klo 16.04 - 16.26.
Kunnanhallituksen kokous jatkui klo 16.26.
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TUULIKOLMION KAAVOITUSALOITE TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVAN LAATIMISEKSI
TOHOLAMMIN PITKÄLEHDON ALUEELLE
Kh 24.01.2022 § 14

Valmistelija rakennustarkastaja Markus Jokitalo, puh. 040 1505310
Tuulikolmio on jättänyt Toholammin kunnalle kaavoitusaloitteen
(29.11.2021) enintään 20 voimalan tuulivoimapuiston kaavoittamiseksi Pitkälehdon alueelle.
Tuulikolmio on esitellyt hanketta kunnanhallitukselle 7.12.2021.
Kaavoitusaloitteessa todetaan: “Tuulikolmio jättää Toholammin kunnalle
tämän kaavoitusaloitteen Pitkälehdon alueelle kattaen noin 3800 ha yksityisessä omistuksessa olevia maita.
Suunnittelemme tälle alueelle enintään 20 tuulivoimalan tuulivoimapuistoa.
Hankealuetta ei ole osoitettu TV-alueeksi Keski-Pohjanmaan maakuntakaavassa. Kaavoituksen lopullinen rajaus, tuulivoimaloiden sijoittelualueet
kaava-alueen sisällä ja tuulivoimaloiden lopullinen lukumäärä tarkentuvat
kaavaprosessin aikana ottamalla huomioon kaavoitus- ja ympäristövaikutusten arviointiprosessin (YVA) yhteydessä tehtävien selvitysten ja sidosryhmäkeskustelujen tulokset. Pidämme tärkeänä suunniteltuja sidosryhmien neuvottelu- ja keskustelutilaisuuksien järjestämistä ennen kaava- ja
YVA-prosessien aloitusta.
Ehdotettu kaava-alue on pyritty laatimaan niin laajana, että tuulivoimaloiden keskeiset ympäristövaikutukset, kuten melu- ja välkevaikutukset, kohdistuisivat kaavoitettavan alueen sisäpuolelle. Tuulikolmio on ottanut huomioon Toholammin kunnan sekä yleisesti määrittelyt tuulivoimahankkeiden
jatkokehittämisen periaatelinjaukset ja niiden asettamat hankkeen rajoitukset on myös huomioitu.
Tuulikolmion aikatauluehdotuksesta (taulukko kaavoitusaloitteessa) ilmenee, että kaavoitusprosessi yhdistetään YVA-prosessin kanssa mahdollisimman pitkälle.
Tuulivoimapuiston osayleiskaava voitaisiin hyväksyä vuoden 2023 aikana,
jonka jälkeen tuulivoimaloille haettaisiin rakennusluvat. Tuulipuiston rakentaminen voisi tällöin alkaa v. 2024- 2026 aikana, jolloin tuulivoimapuisto
voitaisiin ottaa käyttöön arviolta vuonna 2026-2027. Kaavaprosessin rinnalla hankealueella tehdään myös kattavat tuulimittaukset ja selvitetään
hankealueen ulkopuolisen sähkönsiirron toteutusvaihtoehdot.
Ehdotettu hankealue sijoittuu pääosin yksityisessä omistuksessa oleville
maa-alueille, joiden kanssa Tuulikolmio on tehnyt maanvuokrasopimuksen
hankkeen mahdollistamiseksi.
Kokemuksemme perusteella oletamme, että hankealueen sisällä ja sen läheisyydessä on monia tahoja ja ryhmiä, jotka käyttävät aluetta, mm. metsästäjät ja marjastajat. Tuulivoiman hankekehityksen aikana nämä alueen
muut käyttäjät tunnistetaan ja haastatellaan ja tutkitaan heidän kanssaan
mahdollisuuksia vähentää tuulivoiman rakentamisesta johtuvia haittoja
mm. maankäytöllisen kompensaation avulla. Selvyyden vuoksi todetaan
kuitenkin, että tuulivoimahankkeen mahdollinen toteutuminen ei tule estämään kaavoitettavan alueen muuta rinnakkaista käyttöä kuten virkistys-
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käyttöä, marjastusta tai metsästystä.
Tuulikolmio on kesällä 2021 sopinut yhteistyöstä OX2 Finland Oy:n kanssa, jonka puitteissa hanke tullaan kaavoittamaan, suunnittelemaan ja rakentamaan tiiviissä yhteistyössä. Kaavoituksesta vastaa kuitenkin Tuulikolmio koko prosessin keston ajan.
Ehdotamme kaavoitusprosessille seuraavaa lähestymistapaa:
-Kunta käynnistää oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laatimisen maankäyttö- ja rakennuslain 44 § ja 77a §:n mukaan siten, että voimaloiden rakennusluvat voidaan myöntää yleiskaavan perusteella.
-Tuulikolmio laatii kunnan kanssa kaavoitussopimuksen valittuaan kaavakonsultin. Kunta hyväksyy kaavakonsultin omien sääntöjensä mukaisesti.
-Tuulikolmio vastaa kaikista osayleiskaavan ja hankkeen selvitysten ja
suunnitelmien laadinnasta ja niihin liittyvistä kuluista, kustannuksista sekä
kuulutus- yms. kuluista sekä kunnan hallinnollisista kustannuksista osayleiskaavan käsittelyvaiheisiin liittyvissä lakisääteisissä tehtävissä, kunnan
antaman linjauksen mukaisesti
-Tuulikolmio laatii tuulivoimahankkeelle osayleiskaavoitusprosessin rinnalla
lakisääteisen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn, minkä tuloksia tullaan hyödyntämään osayleiskaavoituksessa.
-Toholammin kunta vastaa kaavaprosessin lakisääteisistä hallinnollisista
tehtävistä.”
Puolustusvoimilta on puoltava lausunto Pitkälehdon tuulivoimahankkeeseen.
Liitteenä kaavoitusaloite ja hankealuekartta.
Rakennustarkastaja: Kunnanhallitus päättää hyväksyä Tuulikolmion kaavoitusaloitteen ja kaavarajauksen tuulivoimapuiston osayleiskaavan laatimisesta Pitkälehdon alueelle ja käynnistää osayleiskaavan laadinnan. Kaavoitussopimus laaditaan ennen kaavoituksen aloittamista.
Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus hyväksyy rakennustarkastajan tekemän
päätösehdotuksen.
Kh:n jäsen Jukka Rimpioja poistui kokouksesta esteellisenä (HallintoL 28.1
§ kohta 3) ennen tämän asian käsittelyä klo 16.32.
Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi vuokrasopimusten tarkistamisen osalta.

Liitteet

Liite 1

Jakelu

Rakennustarkastaja
Tuulikolmio

_____________________
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LAUSUNTO JYLKKÄ-ALAJÄRVI VOIMAJOHTOHANKKEEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN
ARVIOINTIOHJELMASTA
Kh 24.01.2022 § 15

Valmistelija rakennustarkastaja Markus Jokitalo, puh. 040 1505310
Fingrid Oyj (jäljempänä hankkeesta vastaava) on toimittanut yhteysviranomaisena toimivalle Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (252/2017, YVA-laki) mukaisen ympäristövaikutusten arviointiohjelman, joka koskee Kalajoen Jylkän ja Alajärven välistä 2 x 400+110
kV:n voimajohtoreittiä. Arviointiohjelma on hankkeesta vastaavan laatima
suunnitelma hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin toteuttamisesta.
Tarkasteltavan 2 x 400+110 kilovoltin voimajohtohankkeen pohjoisempana
päätepisteenä on Kalajoen Jylkässä sijaitseva sähköasema ja eteläisempänä päätepisteenä on Fingridin Alajärvellä sijaitseva sähköasema. Tarkasteltavien voimajohtoreitti-vaihtoehtojen yhteispituus on noin 350 kilometriä. Sähköasemien välinen voimajohtoyhteys käsittää pääosin kaksi
rinnakkaista 400+110 kilovoltin voimajohtoa ja tarkasteltavat voimajohtoyhteyden reitit sijoittuvat pääosin uuteen maastokäytävään ja vain hyvin lyhyeltä osin nykyisten voimajohtojen rinnalle.
Voimajohtoyhteydelle tarkastellaan kahta vaihtoehtoista reittiä Sievin Kukonkylästä Toholammin Höyläsalonnevalle. Niistä läntinen sijoittuu hyvin
lyhyeltä osin nykyisen 110 kilovoltin voimajohdon rinnalle ja itäinen lähemmäksi Toholammin keskustaajamaa.
Rakennustarkastaja: Kunnanhallitus lausuu seuraavaa:
Toholammin kunnan näkemyksen mukaan laaditussa YVA-ohjelmassa
esitetyt lähtötiedot Toholammin kuntaa koskien ovat oikeita ja riittäviä
YVA-arvioinnin pohjaksi. Arvioinnin osalta kunta haluaa tuoda esille, että
esitetyistä itäinen reittivaihtoehto aiheuttaa huomattavaa haittaa nykyisen
maankäytön ja valtakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen näkökulmasta. Vaihtoehdon toteuttaminen keskustan tuntumaan heikentää valtakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen arvoja alueella, jossa suuri osa Toholammin asukkaista asuu ja asioi. Johtokäytävä jakaa keskustaajaman
selkeäsi kahteen osaan ja pirstaloi keskeisen, potentiaalisen taajaman laajentumissuunnan (esim. Kerttulan kentän alue). Itäisen reittivaihtoehdon
haitalliset vaikutukset ovat kohtuuttoman suuret ja kunta ei pidä sitä toteuttamiskelpoisena vaihtoehtona.
Kaavoituksen näkökulmasta katsottuna voimajohdon läntinen vaihtoehto
kulkee Lestijoen osayleiskaavan yli lävistäen osayleiskaavan pientalovaltaisen asuntoalueen. Alue ei ole toteutunut ja linjan rakentaminen estää
osittain sen toteuttamisen. Itäinen reittivaihtoehto puolestaan kulkee Kirkonkylän osayleiskaavan läpi sijoittuen pääosin maa- ja metsätalousalueille sekä keskustan länsipuolelle varatun ohitustien päälle. Osayleiskaava
on monilta osin vanhentunut ja ko. ohitustievaraus on poistettu myös Keski-Pohjanmaan maakuntakaavasta. Länsi-Toholammin tuulivoimaosayleiskaavan ja Härkänevan osayleiskaavan alueilla reitti kulkee pääasiassa
kaavoissa osoitettujen maa- ja metsätalousalueiden läpi.

_____________________
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Vaikutukset maanomistajiin:
1. Yleistä
Nyt käynnissä olevassa Jylkkä-Alajärvi voimalinjahankkeen YVA-menettelyssä on kyettävä huomioimaan myös ihmisiin, maanomistajiin ja elinkeinoihin kohdistuvat vaikutukset. YVA on pidettävä isossa roolissa tämän
tyyppisessä valtakunnallisesti merkittävissä hankkeissa, ja näitä ihmisiin,
maanomistajiin ja elinkeinoihin liittyviä näkökulmia ei saa väheksyä. Arvioinnin on oltava vuorovaikutteista sekä otettava huomioon myös subjektiivisten kokemusten merkitys.
2. Nykyisen korvauskäytännön ongelmat
Korvausmenettely huomioi vain sen hetkisen maan arvon. Korvaus maksetaan kertakorvauksena. Näin ollen lunastuksen myötä maanomistaja luopuu pysyvästi sekä nykyisistä että tulevista mahdollisuuksistaan hyödyntää
omistamaansa maata. Muuttuvassa toimintaympäristössä nykytilanne ei
huomioi mahdollisuuksia esim. metsätalouden uusi ansaintakeinoja kuten
hiilikompensaatiota.
Lunastukset toteutetaan vastoin maanomistajan tahtoa. Korvauksen perusteena olevat maapohjan taulukkoarvot eivät vastaa todellisia markkina-arvoja. Sen vuoksi korvaus ei vastaa maanomistajien näkemystä oikeudenmukaisesta korvauksesta.
3. Korvauskäytännön kehittäminen
Tavoitteena tulee olla, että korvauksella maanomistaja pystyisi hankkimaan vastaavan pinta-alan verran samanlaista maata. Maanomistajille
maksettavat korvaukset tulee perustua todellisiin markkina-arvoihin. Lisäksi korvausten tulee noudattaa täyden arvon korvaamisen periaatetta.
Käyttöoikeuden lunastuksessa tulee antaa jälleenhankintatakuu. Tämä tarkoittaa, että korvauksen määrä riittää uuden maan hankintaan ja kattaa
myös siitä aiheutuvat muut kulut. Myös aiheutuvat haitat on korvattava täysimääräisesti.
Jotta lunastukset eivät aiheuttaisi ongelmia ihmisille ja elinkeinoille, tulee
lunastuslaki uudistaa mahdollisimman pian. Olisi perusteltua avata myös
keskustelu muista korvausmuodoista, kuten esimerkiksi lunastettavan
maan korvaaminen yhteismetsäosuuksina.
Oheismateriaalina ELY-keskuksen lausuntopyyntö. Lausuntopyynnössä
linkki arviointiohjelmaan ja materiaaliin.
Lisäksi oheismateriaalina MTK:n lausunto maanomistustuksista ja korvauksista.
Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus hyväksyy rakennustarkastajan laatiman
lausunnon.
Lisäksi kunnanhallitus päättää lausua, että
Fingrid Oyj etsii vielä vaihtoehtoisia ratkaisuja voimajohdolle, hyödyntäen
aikaisempia jo maastossa olemassa olevia vanhoja sähkölinjakäytäväratkaisuja ja mahdollisuuden sijoittaa niihin kahdessa kerroksessa olevia sähkölinjoja. Nämä ratkaisut voivat pienentää ihmisiin, maanomistajiin ja elinkeinoihin liittyviä haitallisia vaikutuksia ja pienentää heille aiheutuvia taloudellisia menetyksiä, sekä suojella valtakunnallisesti arvokasta Lestijoen
Natura-aluetta.
_____________________
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Maakaapeloinnin hyödyntämistä valtakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen, Lestijoen maisema-alueella, tulee tarkastella uudelleen.
Kunnanhallitus valtuuttaa kunnanjohtajaa tekemään lausuntoon tarvittavat
teknisluontoiset korjaukset.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Kunnanhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.
Kh:n jäsen Jukka Rimpioja palasi kokoukseen tämän asian käsittelyn jälkeen klo 16.59.

Jakelu

_____________________

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
Rakennustarkastaja

TOHOLAMMIN KUNTA
Kunnanhallitus

PÖYTÄKIRJA
§ 16

3/2022

11

24.01.2022

ERON MYÖNTÄMINEN LUOTTAMUSTEHTÄVISTÄ SEKÄ UUSIEN JÄSENTEN JA
VARAJÄSENTEN VALINTA EROA PYYTÄNEEN TILALLE
Kh 24.01.2022 § 16

Valmistelija kunnanjohtaja Jukka Hillukkala, puh. 040 150 5201
Jukka Lintilä pyytää eroa kaikista luottamustehtävistään henkilökohtaisista
syistä johtuen. Eropyyntö on lähetetty sähköpostitse kuntaan 17.1.2022.
Jukka Lintilä toimii kuluvalla valtuustokaudella seuraavissa luottamustoimissa:
- kunnanvaltuuston jäsen (sdp)
- rakennus- ja ympäristölautakunnan jäsen
- kunnanhallituksen varajäsen
- valtuuston suhteellisten vaalien vaalilautakunnan varajäsen
Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä ja
eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin.
Valtuusto myöntää eron valtuutetulle ja varavaltuutetulle.
Kuntalain 79 §:n mukaan kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen on valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi luottamushenkilö.
Valtuutetuille valitaan varavaltuutettuja jokaisen puolueen ensimmäisistä
valitsematta jääneistä ehdokkaista sama määrä kuin valtuutettuja, kuitenkin vähintään kaksi.
Uusien varavaltuutettujen määräämisestä säädetään vaalilain 93 §:ssä.
Jos valtuuston toimikauden aikana varavaltuutettujen määrä jää vajaaksi,
keskusvaalilautakunnan on valtuuston puheenjohtajan pyynnöstä määrättävä uusia varavaltuutettuja kuntalain 17 §:n mukaisesti. Jollei kaikki varavaltuutetun toimia saada täytetyiksi, jää varavaltuutettujen määrä vajaaksi.
Sosialidemokraateilla oli kuntavaaleissa ehdokkaina yhteensä 4 ehdokasta, joista 2 tuli valituksi valtuustoon ja 2 varavaltuutetuiksi, joten Sosialidemokraattien varavaltuutettuja ei ole määrättävissä lisää ja siten varavaltuutettujen määrä jää vajaaksi. Oheismateriaalina kuntavaalien tuloksen vahvistamiseen liittyvä raportti.
Kuntalain 71 §:n mukaan vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö, jonka kotikunta kyseinen kunta on. Vaalikelpoisuudesta lautakuntaan
säädetään kuntalain 74 §:ssä.
Tasa-arvolain mukaan kunnallisissa toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40
prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.
Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se
1. myöntää eron Jukka Lintilälle kunnanvaltuuston jäsenyydestä, rakennus- ja ympäristölautakunnan jäsenyydestä, kunnanhallituksen varajäsenyydestä ja valtuuston suhteellisten vaalien vaalilautakunnan varajäsenyydestä,

_____________________
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2. merkitsee tiedoksi, että valtuuston puheenjohtaja kutsuu uudeksi valtuutetuksi Sosialidemokraattien 1. varavaltuutetun Juha Hirvisen jäljellä olevaksi toimikaudeksi,
3. merkitsee tiedoksi, että Sosialidemokraattien 1. varavaltuutetun Juha
Hirvisen noustua varsinaiseksi valtuutetuksi Sosialidemokraattien 2. varavaltuutettu Veijo Porkola nousee 1. varavaltuutetuksi,
4. merkitsee tiedoksi, että varavaltuutettujen määrä jää vajaaksi,
5. valitsee Jukka Lintilän tilalle uuden jäsenen rakennus- ja ympäristölautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi,
6. valitsee Jukka Lintilän tilalle uuden varajäsenen kunnanhallitukseen jäljellä olevaksi toimikaudeksi ja
7. valitsee Jukka Lintilän tilalle uuden varajäsenen valtuuston suhteellisten
vaalien vaalilautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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EDUSTAJAN JA VARAEDUSTAJAN NIMEÄMINEN KUTSUNTALAUTAKUNTAAN VUODEN 2022
KUTSUNTOJA VARTEN
Kh 24.01.2022 § 17

Valmistelija hallintojohtaja Anette Törmänen-Lindqvist, puh. 040 150 5202
Pohjanmaan Aluetoimisto pyytää Toholammin kuntaa nimeämään edustajan ja varaedustajan kutsuntalautakuntaan vuoden 2022 kutsuntoja varten.
Jäseniksi ja varamiehiksi tulisi, jos mahdollista, valita henkilöitä, joilla on
tietoa kutsunnanalaisten olosuhteista.
Kutsunnat suoritetaan kuten aikaisempinakin vuosina yhdessä Lestijärven
kunnan kanssa perjantaina 26.8.2022 klo 9.00 alkaen Hirvikosken maaseutuhotellissa.
Nimettyjen nimi- ja osoitetiedot tulee ilmoittaa Pohjanmaan Aluetoimistoon
viimeistään 31.3.2022.
Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus nimeää edustajan ja varaedustajan kutsuntalautakuntaan vuodelle 2022.
Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti nimetä kutsuntalautakuntaan
vuodelle 2022 edustajan ja varaedustajan:

Jakelu

_____________________

edustaja:

varaedustaja:

Seppo Kulju

Jarno Saukko

Nimetyt edustajat
Pohjanmaan Aluetoimisto
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LASKUJEN HYVÄKSYMINEN VUONNA 2022
Kh 24.01.2022 § 18

Valmistelija hallintojohtaja Anette Törmänen-Lindqvist, puh. 040 150 5202
Kunnanhallitus päättää vuosittain henkilöt, joilla on oikeus hyväksyä
laskut ja kirjanpitotositteet.
Ostolaskujen käsittelyssä käytetään sähköistä ostolaskujen kierrätys- ja
arkistointijärjestelmää, jota hoitaa Kuntien Hetapalvelut Oy Toholammin
kunnan lukuun. Järjestelmän kautta tulevat laskut ohjataan ensin asiatarkastajalle ja sen jälkeen hyväksyjälle.
Hyväksyjän on tarkistettava, että lasku on muodollisesti ja asiallisesti oikea, tavara, työsuoritus tai muu palvelus on merkitty tarkastetuksi, laskussa on oikea tiliöinti, ja että menon suorittamiseksi on käytettävissä määrärahaa.
Sisäisen valvonnan varmistamiseksi laskujen vastaanottaja ja hyväksyjä ei
saa olla sama henkilö. Omia laskuja ei voi hyväksyä, eikä alainen voi hyväksyä esimiehen laskuja. Laskut tulee toimittaa maksatukseen välittömästi hyväksymisen jälkeen viivästyskorkojen välttämiseksi.
Asiatarkastajan tai hyväksyjän muutoksista ilmoitetaan Kuntien Hetapalvelut Oy:n ostoreskontraan.
Hyväksyjän tulee olla tehtäväalueen toiminnasta vastuullinen henkilö.
Hyväksymisoikeus kaikkiin laskuihin on myös kunnanjohtajalla ja hallintojohtajalla.
Kunnanjohtajaa koskevien laskujen hyväksyjä on kunnanhallituksen puheenjohtaja.
Esityslistan liitteenä laskujen hyväksyjät kustannuspaikoittain vuodelle
2022.
Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus nimeää laskujen ja kirjanpitotositteiden hyväksyjät liitteen mukaisesti. Lisäksi kunnanjohtajalle ja hallintojohtajalle
myönnetään hyväksymisoikeus kaikkien tehtäväalueiden laskuihin ja kirjanpitotositteisiin. Kunnanjohtajalla ja hallintojohtajalla on tarvittaessa toimivaltaa päättää laskujen tarkastajiin ja hyväksyjiin tehtävistä muutoksista
kesken talousarviovuoden.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Liitteet

Liite 2

Jakelu

Laskujen hyväksyjät
Kuntien Hetapalvelut Oy

_____________________
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VALTIONOSUUDET 2022
Kh 24.01.2022 § 19

Valmistelija hallintojohtaja Anette Törmänen-Lindqvist, puh. 040 150 5202
Valtiovarainministeriön päätös 30.12.2021 VN/32353/2021 kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja veroperustemuutoksista johtuvien verotulomenetysten korvauksesta vuonna 2022 ja valtiovarainministeriön päätös
30.12.2021 VN/32355/2021 kuntien kotikuntakorvauksen perusosasta vuodelle 2022 esityslistan oheismateriaalina.
Toholammin kunnan peruspalvelujen valtionosuus, veroperustemuutoksista johtuvien veromenetysten korvaus ja opetustoimen muu rahoitus vuonna 2022 on yhteensä 12.041.920 euroa. Maksuerittely on esityslistan
oheismateriaalina.
Valtionosuuden perusteena olevat tiedot on tarkistettu eikä ole aihetta hakea oikaisua.
Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus merkitsee valtiovarainministeriön päätökset
nro VN/32353/2021 ja nro VN/32355/2021 tiedokseen ja päättää, että se ei
hae oikaisua vuoden 2022 valtionosuuspäätöksiin.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_____________________

TOHOLAMMIN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

Kunnanhallitus

§ 20

3/2022

16

24.01.2022

KUNNANVALTUUSTON 13.12.2021 PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO
Kh 24.01.2022 § 20

Valmistelija hallintojohtaja Anette Törmänen-Lindqvist, puh. 040 150 5202
Kuntalain 96 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnanvaltuuston päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta (39.1 § kohta 2). Valvonnan kohteena ovat kaikki valtuuston päätökset, niiden valituskelpoisuudesta riippumatta. Kunnanhallituksen on jätettävä lainvastainen päätös täytäntöön panematta ja saatettava asia viipymättä valtuuston käsiteltäväksi.
Kunnanvaltuuston 13.12.2021 kokouksen päätökset § 52 - 63:
§

Otsikko

52

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

53

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

54

JÄRJESTÄYTYMISASIAT

55

VUODEN 2022 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2022 2026

56

TOHOLAMMIN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JA KOKONAISVALTAISEN RISKIENHALLINNAN OHJE

57

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA
2020

58

TOHOLAMMIN KUNTASTRATEGIA 2022 -2026

59

TOHOLAMMIN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA 2022 - 2027

60

VALTUUSTOALOITE / AJOHARJOITTELURATA JA LIIKENNEKASVATUS

61

VALTUUSTOALOITE / RAKENNA KOTI TOHOLAMMILLE

62

SIDONNAISUUSREKISTERI JA -ILMOITUKSET

63

VALTUUTETTUJEN ESILLE OTTAMAT ASIAT
Kunnanvaltuuston 13.12.2021 pitämän kokouksen pöytäkirja on asianmukaisesti allekirjoitettu ja tarkastettu sekä viety 17.12.2021 nähtäväksi kunnan verkkosivuille.
Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää merkitä kunnanvaltuuston
13.12.2021 tekemät päätökset tietoonsa sekä toteaa, että päätökset ovat
syntyneet laillisessa järjestyksessä eivätkä mene valtuuston toimivallan ulkopuolelle tai ole muutenkaan lainvastaisia, joten ne voidaan panna täytäntöön valitusajan kuluttua.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_____________________
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KUNNANHALLITUKSEN ALAISTEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET 1.12.2021 - 18.1.2022
Kh 24.01.2022 § 21

Valmistelija hallintojohtaja Anette Törmänen-Lindqvist, puh. 040 150 5202
Kuntalain 92 §:n mukaan kunnanhallitus voi ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on
tehnyt päätöksen.
Otto-oikeutta on käytettävä viimeistään sen ajan kuluessa, jossa kuntalain
134 §:ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä, eli 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Hallintosäännön perusteella kunnanhallituksen alaiselle viranhaltijalle siirretyn ratkaisuvallan perusteella kunnanjohtajan, hallintojohtajan, lomituspalvelujohtajan, lomasihteerin, teknisen johtajan ja kiinteistöpäällikön tekemät päätökset on annettava tiedoksi kunnanhallitukselle kuntalain tarkoittamassa merkityksessä. Viranhaltijan toimivallasta on lisäksi voimassa, mitä siitä on säädetty lailla taikka asetuksella määrätty.
Viranhaltijoiden päätösluettelo 1.12.2021 - 18.1.2022 saatetaan kunnanhallituksen tietoon 24.1.2022.
Hallintosäännön 12, 96 - 100 §:ien mukaiset päätökset:
1. Kunnanjohtaja: henkilöstöpäätökset § 6 - 7/2021 ja § 1/2022.
Kuntatodistuskysely 30.12.2021, arvopäivä 30.12.2021. Lyhytaikaisen
lainan ottaminen Danske Bankista, yhteensä 7.000.000 euroa
31.1.2022 saakka, eräpäivä 31.1.2022.
2. Hallintojohtaja: hankintapäätös § 4/2021, henkilöstöpäätökset
§ 1 - 3/2022, yleispäätökset § 10/2021 ja § 1/2022.
3. Lomituspalvelujohtaja: hankintapäätökset § 7/2021 ja § 1 - 2/2022.
4. Lomasihteeri: yleispäätökset § 10 - 11/2021.
5. Vs. tekninen johtaja: yleispäätös § 1/2022.
6. Kiinteistöpäällikkö: hankintapäätös § 5/2021.
Päätösluettelo esityslistan oheismateriaalina.
Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää olla siirtämättä itselleen esityksessä mainittuja viranhaltijoiden päätöksiä ja merkitsee tehdyt päätökset tiedokseen.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_____________________
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LAUTAKUNTIEN, TOIMIKUNTIEN JA VLL:N JOHTOKUNNAN PÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN
KUNNANHALLITUKSELLE
Kh 24.01.2022 § 22

Valmistelija hallintojohtaja Anette Törmänen-Lindqvist, puh. 040 150 5202
Kuntalain 92 §:n mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja ja johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnanhallitukseen asian, joka kuntalain nojalla on siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja
joissa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen.
Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi viimeistään sen ajan
kuluessa, jossa 134 §:ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä.
Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa:
1) lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevia asioita; eikä
2) yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen
asioita.
3) 51 §:ssä tarkoitetulle kuntien yhteiselle toimielimelle siirrettyjä asioita,
jos asianomaiset kunnat niin sopivat.
Kunnanhallitus voi tällöin kumota alemman toimielimen päätöksen, muuttaa sitä taikka palauttaa asian uudelleen käsiteltäväksi.
Jos kunnanhallitus on 92 §:n nojalla ottanut lautakunnan, sen jaoston tai
niiden alaisen viranomaisen päättämän asian käsiteltäväkseen, on päätöksestä tehty oikaisuvaatimus käsiteltävä kunnanhallituksessa.
Lautakunnat/johtokunnat/toimikunnat ovat toimittaneet kunnanhallitukselle
pöytäkirjansa seuraavasti:
Lautakuntien ja johtokuntien pöytäkirjat ovat luettavissa julkiselta osin
www.toholampi.fi > Julkaisut > Pöytäkirjat.
Rakennus- ja ympäristölautakunta 22.12.2021

5/2021

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus merkitsee tehdyt päätökset tiedoksi.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_____________________
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TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT
Kh 24.01.2022 § 23

1. Soite, hallituksen pöytäkirja 13.12.2021.
2. Soite, hallituksen pöytäkirja 17.1.2022.
3. Kokkolan kaupunki, ympäristöterveyslautakunnan pöytäkirja 12.1.2022.
4. K-P:n Liitto, maakuntahallituksen pöytäkirja 13.12.2021.
5. K-P:n Liitto, maakuntahallituksen pöytäkirja 17.1.2022.
6. K-P.n koulutusyhtymä, yhtymähallituksen pöytäkirja 2.12.2021.
7. K-P:n koulutusyhtymä, yhtymähallituksen pöytäkirja 16.12.2021.
8. Toholammin kunta, vanhus- ja vammaisneuvoston muistio 30.11.2021.
9. Toholammin kunta, vanhus- ja vammaisneuvoston muistio 11.1.2022 ja
toimintasuunnitelma vuodelle 2022.
10. KASW Smart Countryside: Kuitua kylille -hankkeen vuosiraportti 2021.
11. Suomen Kuntaliitto, valtuuskunnan jäsenet ja varajäsenet
toimikaudelle 2022 - 2025.
12. Kaupanvahvistajien tiedoksi antamat kiinteistönluovutusilmoitukset
1.12.2021 - 18.1.2022 toteutuneissa kiinteistökaupoissa, joihin kunnalla on
etuostolain mukainen etuosto-oikeus.
Asiakirjat ja linkit sähköisessä kokouspalvelussa.
Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus merkitsee asiakohdat tiedokseen. Kunnanhallitus ei käytä etuosto-oikeutta kiinteistökaupoissa.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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MUUT ASIAT
Kh 24.01.2022 § 24

Kokouksessa esille tulleet asiat:
1. Kv:n pj. Raija Potila antoi selonteon kunnanhallitukselle 17.1.2022
pidetystä Soiten hallituksen kokouksesta.
2. Kh:n jäsen Jukka Rimpioja tiedusteli mahdollisuudesta järjestää kuntaan
nuorisotilat.
Päätös: Kunnanhallitus merkitsi asian tiedokseen. Asia viedään tekniselle
osastolle selvitystä varten.
3. Seuraava kunnanhallituksen kokous pidetään 31.1.2022 klo 14.30.
Tämän kokouksen jälkeen kunnanhallitus jatkaa iltakoulua.

Jakelu

_____________________
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KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOKSEN
YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEN MUUTTAMINEN
Kh 24.01.2022 § 25

Valmistelija hallintojohtaja Anette Törmänen-Lindqvist puh. 040 1505 202
Kokkolan kaupungin pelastuslautakunta on 30.9.2021 § 41 päättänyt
esittää pelastuslaitoksen alueen kunnille, että alueellisen pelastustoimen
yhteistoimintasopimuksen muuttamista.
Pelastuslaitoksen yhteistoimintasopimuksen muutostarpeita on esitelty
kuntajohdolle 18.2.2021 järjestetyssä yhteistoimintasopimus- ja palvelutasopäätösinfossa. Lisäksi yhteistoimintasopimuksen päivitetty luonnos on
lähetetty kuntajohtajille kommenteille 11.5.2021.
Koska pelastuslaitoksen toiminta on siirtymässä sekä Pohjanmaan että
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueille 1.1.2023 lukien, on saadun palautteen perusteella nähty tarpeelliseksi muuttaa vain ne kohdat, jotka on tarkoituksenmukaista päivittää jäljellä olevan siirtymävaiheen ajaksi. Laajemmat muutokset voisivat olla mahdollisia pidemmällä siirtymäajalla, jolloin
ne kunnat, jotka ovat viime vuosina investoineet yhteistoimintasopimuksen
mukaisesti omalla rahallaan kuntansa alueelle, voisivat saada tasausta
siirtymävaiheessa eikä heidän maksettavakseen tulisi niiden kuntien investointeja, jotka eivät ole investoineet vastaavalla tavalla. Hyvinvointialueiden
toteutuessa toimintaa kehitetään siirtymävaiheessa nykyisen yhteistoimintasopimuksen puitteissa.
Esitetyt muutokset tiivistetysti:
Keskeisin päivitys koskee kiinteistöjen osuutta, jossa voimassa olevassa
6§:ssä todetaan, että ”kuntien paloasemat ja muut tilat ja kiinteistöt ovat
kuntien omistuksessa jne…” . Tuo pykälä ei toteudu tällä hetkellä Bosundin paloaseman osalta (VPK:n asema) ja jatkossa Kokkolan paloaseman
leasing-rahoituksessa paloaseman omistus on rahoittajalla, joten 6§:ään
suurempi muutos liitteen mukaisessa esityksessä: (keltainen väritys uutta
teksti ja poistettava teksti sinisellä).
Muutetut pykälät:
- 1§ Muutettu ensihoidon terminologiaa ja lisätty valmiussuunnittelu.
- 2§ Toimintasäännön ja johtamisperiaatteiden määritys. Sinisellä olevat
poistetaan vanhentuneina.
- 6§ Keltaisella uudet ja sinisellä poistetut
- 7§ Sopimusten selkiyttäminen
- 9§ Terminologian päivittäminen
Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy yhteistoimintasopimukseen esitetyt muutokset.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Liitteet
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Pykälät: 11 - 25

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska
päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät:11, 12, 13, 14, 15, 16,18, 19, 20, 21, 22, 23 kohdat 1 - 11, 24, 25

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät 17

Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 6 §:n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta
valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet
23 § kohta 12 (Etuosto-oikeuslaki 22 §).

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Pykälät 17

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.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään
Toholammin kunnanhallitus
Lampintie 5
69300 TOHOLAMPI
toholammin.kunta@toholampi.fi
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 ja 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.
Pöytäkirja
Pöytäkirja on 28.01.2022 viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon. Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä
voi pyytää oikaisuvaatimusviranomaiselta Toholammin kunnantalolta, Lampintie 5, 69300 Toholampi, puh. 040
150 5200 tai sähköpostitse toholammin.kunta@toholampi.fi. Kunnantalo on avoinna ma - pe klo 8.00 - 16.00.

Liitetään pöytäkirjaan

_____________________

TOHOLAMMIN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

3/2022

VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen ja valitusaika
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun
päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on
oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen
sekä kunnan jäsen. Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitusviranomainen
Vaasan hallinto-oikeus
PL 204
65101 VAASA
vaasa.hao@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet .
Kunnallisvalitus, pykälät

Valitusaika

30 päivää

Hallintovalitus, pykälät

Valitusaika

30 päivää

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa
(1455/2015) säädetään. Oikeudenkäyntimaksuja on tarkistettu oikeusministeriön asetuksella (1383/2018).
Muu valitusviranomainen (erillinen muutoksenhakuosoitus)
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
00520 HELSINKI
markkinaoikeus@oikeus.fi
Pykälät

Valitusaika

14 päivää

Valituskirja
Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet.
Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.
Valitusasiakirjojen toimittaminen
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.
Lisätietoja

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen

Liitetään pöytäkirjaan

_____________________
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