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22 §

Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta
Dnro D/51/00.04.00/2014
Valmistelija / lisätiedot: kunnanjohtaja Veli Nummela, p. 046 850 7700
sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi

Khall 22 §

Sosiaali- ja terveysministeriön asettama sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmä on laatinut loppuraportin, jossa on todettu uudistuksen periaatteet. Nämä periaatteet perustuvat pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelman ja hallituksen tekemiin tarkentaviin linjauksiin.
Raportti on laadittu toimeksiannon mukaisesti hallituksen esityksen muotoon. Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä
sisältää säännökset sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja rahoittamisesta.
Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää kunnilta lausunnot lakiesityksestä.
Lausuntopyyntöön tulee vastata sähköisellä kyselyllä, jossa on kohdennettuja kysymyksiä hallituksen esitysluonnokseen liittyen. Kyselyyn annettuja
vastauksia on mahdollisuus perustella, minkä lisäksi kyselyyn on varattu
runsaasti tilaa myös vapaamuotoiselle kommentoinnille.
Kyselyvastausten muotoon laaditut lausunnot tullaan huomioimaan hallituksen esityksen viimeistelytyössä. Lakiesitys annetaan eduskunnalle kevätistuntokaudella, ja lain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2015 alusta lukien.
Kuntia tullaan kuulemaan lain vahvistamisen jälkeen sosiaali- ja terveysalueiden ja perustason alueiden sekä erityisvastuualueiden muodostamisesta.
Lausunnot pyydetään antamaan torstaihin 13.3.2014 mennessä.
Esityslistan ohessa on järjestämislain valmisteluryhmän loppuraportti, diaesitys rakenneuudistuksesta sekä valmistellut vastaukset sähköiseen kyselyyn.

Kja
Liite nro 1

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää antaa sosiaali- ja terveysministeriölle liitteen mukaiset vastaukset lausuntona sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
____________
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TAUSTATIEDOT
1. Vastaajatahon virallinen nimi
Nimi
Teuvan kunta

2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi
Nimi
Raija Luopa
3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot
Nimi
Veli Nummela
Asema organisaatiossa
kunnanjohtaja
Matkapuhelin
046 850 7700
Sähköposti
veli.nummela@teuva.fi
4. Lausuntopyynnön käsittelypäivämäärä toimielimessä
Päivämäärä:
27.1.2014

Toimielimen nimi
Kunnanhallitus
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5. Onko vastaaja *
X kunta
kuntayhtymä
valtion viranomainen
järjestö
ei mikään edellä mainituista

KYSYMYKSET
1 luku Yleiset säännökset
6. 5 §:ssä säädetään palvelujen saatavuudesta ja saavutettavuudesta. Säännöksen
mukaan palvelut on toteutettava mahdollisuuksien mukaan lähellä asukkaita, mutta
palveluja voidaan niiden saatavuuden tai laadun turvaamisen niin edellyttäessä
keskittää. Onko linjaus tarkoituksenmukainen?
Kyllä
X
________________________________
Ei
________________________________
Ei ota kantaa
________________________________
7. 6 §:ssä säädetään palvelujen kielestä. Turvaako lakiehdotus kielellisten oikeuksien
toteutumisen riittävän hyvin?

§ 22, KHALL 27.1.2014 18:00 / Pykälän liite: Kysely/lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon Sivu
järjest
5

X

Kyllä
________________________________
Ei
________________________________
Ei ota kantaa
________________________________

8. Muita huomioita 1 luvun säännöksistä
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

2 luku Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen
9. 7 §:ssä säädetään sosiaali- ja terveysalueista sekä perustason alueista. Järjestämisvastuun
jakautumisesta sosiaali- ja terveysalueen sekä perustason alueen välillä säädetään tarkemmin
11 §:ssä. Pääsäännön mukaisesti sosiaali- ja terveysalue vastaa kaikkien palvelujen
järjestämisestä. Perustason alueella on kuitenkin rajoitettu palvelujen järjestämisoikeus.
Tulisiko kaikkien sosiaali- ja terveyspalvelujen kuulua vain sosiaali- ja terveysalueen
järjestämisvastuulle?
Kyllä

X
________________________________
Ei
________________________________
Ei ota kantaa
________________________________
10. 8 §:ssä säädetään sosiaali- ja terveysalueiden sekä perustason alueiden muodostumisen
yleisistä edellytyksistä. Ovatko laissa määritellyt sosiaali- ja terveysalueiden yleiset
edellytykset riittävän selkeitä?
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Kyllä

X
________________________________
Ei
________________________________
Ei ota kantaa
________________________________

11. Ovatko laissa määritellyt perustason alueiden yleiset edellytykset riittävän selkeät?
Kyllä
________________________________
Ei

X
________________________________
Ei ota kantaa
________________________________

12. 11 §:ssä säädetään järjestämisvastuun jakautumisesta sosiaali- ja terveysalueen sekä
perustason alueen välillä. Valitkaa seuraavista vastausvaihtoehdoista yksi, joka vastaa
parhaiten näkemystänne.
X

Palvelujen jakautuminen esitetyn mukaisesti on
tarkoituksenmukaista
Perustason alueen järjestämisvastuulla tulisi olla enemmän
palveluja
________________________________
Perustason alueen järjestämisvastuulla tulisi olla vähemmän
palveluja
________________________________
Joku muu, mikä
________________________________
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13. 16 §:ssä säädetään erityisvastuualueiden tehtävistä. Tuleeko erityisvastuualueella olla kaikki
säännöksessä luetellut tehtävät?
Kyllä

X
________________________________
Ei
Ei ota kantaa
________________________________

14. Mikäli vastasitte edelliseen kysymykseen ”Ei”, valitkaa seuraavista erityisvastuualueille
säädetyistä tehtävistä ne, joita erityisvastuualueilla ei mielestänne tulisi olla.
1) alueiden välisen yhteistyön varmistaminen
2) eri hallinnonalojen välisen yhteistyön ohjaaminen sosiaali- ja terveydenhuollon osalta
3) palvelujen tai muiden tehtävien keskittäminen
4) tutkimus-, koulutus- ja kehittämistoiminnan suunnittelu ja yhteensovittaminen
5) työvoimatarpeen arviointi
6) ensihoidon ohjaaminen
7) tiedonhallinnan tehtävät
8) valmiussuunnittelun yhteensovittaminen
9) kansallisen kehittämisohjelman toimeenpano
10) hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävät
11) hyvinvointi- ja terveysseurantatietojen analysointi ja hyödyntäminen
12) saamenkielisiin palveluihin liittyvät tehtävät (keskitetysti yhdellä ervalla)

15. Muita huomioita 2 luvun säännöksistä
Palvelurakenteesta on tulossa sekava.
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3 luku Hallinto

16. 17 §:ssä säädetään sosiaali- ja terveysalueen sekä perustason alueen hallinnosta.
Pääsääntöisesti alueiden hallinto järjestetään vastuukuntamallilla, joka poikkeaa
nykyisin käytössä olevasta vastuukuntamallista. Onko järjestämislain mukainen
vastuukuntamalli selkeä?
Kyllä
________________________________
Ei

X
________________________________
Ei ota kantaa
________________________________

17. 18 §:ssä säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon oikeudellisesta ja taloudellisesta vastuusta.
Onko sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisen oikeudellinen vastuutaho säännösten perusteella
selkeä?
Kyllä
________________________________
Ei

X
________________________________
Ei ota kantaa
________________________________
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18. 19 §:ssä säädetään edellytyksistä, joiden toteutuessa sosiaali- ja terveysalueeseen
kuuluvat kunnat voivat päättää alueen hallinnoimisesta kuntayhtymämallilla. Yksi
edellytyksistä on, että kuntayhtymää kannattaa vähintään puolet alueen kunnista,
joiden asukasluku on vähintään 2/3 alueen yhteenlasketusta asukasluvusta. Ovatko
nämä suhdeluvut oikeita?
Kyllä
Ei; kuntien määrän tulisi olla
isompi
Ei; yhteenlasketun asukasluvun tulisi olla
isompi
Ei; kuntien määrän tulisi olla
pienempi
Ei; yhteenlasketun asukasluvun tulisi olla
pienempi
Ei mikään edellä olevista, koska

X Kuntien tulisi saada vapaasti valita
hallintomallinsa.

19. Pitäisikö sote-alueeseen kuuluvilla kunnilla olla esitettyä vapaampi
mahdollisuus sopia, hallinnoidaanko aluetta vastuukuntamallilla vai
kuntayhtymämallilla?
Kyllä

X
________________________________
Ei
________________________________
Ei ota kantaa
________________________________
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20. 21 §:ssä säädetään vastuukuntamallin yhteistoimintasopimuksesta.
Edustajainkokous hyväksyy yhteistoimintasopimuksen. Kuinka
yhteistoimintasopimuksesta tulisi päättää?
Kuntien yksimielisellä
päätöksellä
Kuntien lukumäärän
enemmistöllä
Asukasluvun
enemmistöllä
Sekä kuntien lukumäärän että asukasluvun
enemmistöllä
X X Jollain muulla tavalla, millä
Asukasluvun enemmistöllä,
mutta siten, että yksittäisen
kunnan äänimäärä on rajattu.

21. 22 §:ssä säädetään vastuukunnan yhteisestä toimielimestä. Kaikista kunnista ei
välttämättä ole edustajaa toimielimessä. Onko tarkoituksenmukaista, että lain mukaan
kaikilla kunnilla ei tarvitse olla edustajaa toimielimessä?
Kyllä

X
________________________________
Ei
________________________________
Ei ota kantaa
________________________________
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22. 23 §:ssä säädetään vastuukuntamallin toimielimen tehtävistä. Ovatko ne
hyväksyttäviä?
Kyllä

X
________________________________
Ei
________________________________
Ei ota kantaa
________________________________
23. Onko hyväksyttävää, että vastuukuntamallissa toimielimen tilinpäätös tulee
hyväksyä edustajainkokouksessa?
Kyllä

X
________________________________
Ei
________________________________
Ei ota kantaa
________________________________

Erityisvastuualue
24. 31 40 §:ssä säädetään erityisvastuualueiden hallinnosta. Onko esitetty
erityisvastuualueen hallinnon järjestäminen mielestänne tarkoituksenmukainen?
Kyllä

X
________________________________
Ei
________________________________
Ei ota kantaa
________________________________
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25. 34 §:ssä säädetään erityisvastuualueen hallituksen kokoonpanosta. Onko
hallituksen kokoonpano tarkoituksenmukainen?
Kyllä

X
________________________________
Ei
________________________________
Ei ota kantaa
________________________________

26. 39 §:ssä säädetään erityisvastuualueen päätösvallasta. Onko hyväksyttävää, että
erityisvastuualueilla on suoraa päätösvaltaa sote- ja perustason alueiden
päätösvaltaan kuuluvissa asioissa?
Kyllä

X
________________________________
Ei
________________________________
Ei ota kantaa
________________________________

27. Muita huomioita 3 luvun säännöksistä
Yhtymäkokouksesta muodostuu varsin suuri, kun siinä on joka kunnalla edustus.
Olisi hyvä harkita mallia, jossa edustus olisi sote-alueilta.
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4 luku Ohjaus, suunnittelu ja kehittäminen
28. Huomioita 4 luvun säännöksistä
__--_______________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

5 luku Rahoitus
Järjestämislain 5 luvussa säädetään kuntien kustannustenjaosta perustason alueiden ja sosiaali- ja
terveysalueiden rahoittamiseksi. Perustason alueeseen sekä sosiaali- ja terveysalueeseen kuuluvat
kunnat voivat sopia alueiden rahoituksesta yhteistoimintasopimuksessa. Mikäli kunnat eivät sovi
alueiden rahoituksesta, perustuu alueiden rahoitus niin kutsuttuun kapitaatioperiaatteeseen. Lisäksi,
mikäli sosiaali- ja terveysalueen kunnat eivät toisin sovi, määräytyy perustason alueen asukkaiden
käyttämien sosiaali- ja terveysalueen järjestämien palvelujen maksuosuus palvelujen käytön
perusteella. Valtionosuudet ohjautuvat jatkossakin kunnille.

29. 47 §:ssä säädetään perustason alueen rahoituksesta ja kuntien välisestä kustannusten
jaosta. Onko perustason alueen rahoitusperiaate selkeä?
Kyllä

X
________________________________
Ei
________________________________
Ei ota kantaa
________________________________
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30. 48 §:ssä säädetään sote-alueen rahoituksesta ja kuntien välisestä kustannusten jaosta.
Sote-alueen rahoitus koostuu sekä alueen kuntien että sote-alueeseen mahdollisesti
kuuluvien perustason alueiden maksuosuuksista. Onko sote-alueen rahoitus selkeä?
Kyllä
________________________________
Ei

X
________________________________
Ei ota kantaa
________________________________

31. 49 §:ssä säädetään erityisvastuualueen rahoituksesta ja kuntien välisestä kustannusten
jaosta. Onko ervan rahoitus selkeä?
Kyllä

X
________________________________
Ei
________________________________
Ei ota kantaa
________________________________

32. 50 §:ssä säädetään alijäämän kattamisvelvollisuudesta perustason alueella, sotealueella ja erityisvastuualueella. Onko säännös hyväksyttävä?
Kyllä

X
________________________________
Ei
________________________________
Ei ota kantaa
________________________________
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33. Muita huomioita luvun 5 säännöksistä
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

6 luku Valvonta
34. Huomioita 6 luvun säännöksistä
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

7 luku Erinäiset säännökset
35. 70 §:ssä säädetään henkilön hoidon järjestämisestä hänen muuttaessa uuteen
kotikuntaan. Nykyään kotikunnan muuttuessa perhehoidon, laitoshoidon ja
asumispalvelujen rahoitusvastuu säilyy entisellä kotikunnalla. Ehdotuksen mukaan
järjestämisvastuun siirtyessä myös rahoitusvastuu siirtyy uudelle kotikunnalle. Onko
esityksen mukainen rahoitusvastuun siirtyminen kotikunnan muuttuessa
hyväksyttävää?
Kyllä
________________________________
Ei

X
________________________________
Ei ota kantaa
________________________________

§ 22, KHALL 27.1.2014 18:00 / Pykälän liite: Kysely/lausunto sosiaali- ja terveydenhuollonSivu
järjest
16

36. 73 §:ssä säädetään asiakas- ja potilastietojen rekisterinpidosta. Pidättekö
hyväksyttävänä, että rekisterinpito määrätään sosiaali- ja terveysalueen vastuukunnan
tehtäväksi myös perustason asiakas- ja potilastietojen osalta?
Kyllä

X
________________________________
Ei
________________________________
Ei ota kantaa
________________________________

37. Muita huomioita 7 luvun säännöksistä
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain
voimaanpanosta (voimaanpanolaki)
38. Voimaanpanolain 3 ja 4 §:ssä säädetään sote-alueen ja perustason alueen muodostamisesta.
Onko väestökriteerien sitominen vuoden 2013 loppuun hyväksyttävää?
Kyllä
________________________________

X

Ei
________________________________
Ei ota kantaa
________________________________
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39. Onko alueista päättämisen aikataulu sopiva?
Kyllä

X
________________________________
Ei
________________________________
Ei ota kantaa
________________________________

40. 5 §:ssä säädetään Uudenmaan sosiaali- ja terveysalueesta. Onko säännös
mielestänne hyväksyttävä?
Kyllä

X
________________________________
Ei
________________________________
Ei ota kantaa
________________________________

41. 13 §:ssä säädetään perustason alueen oikeudesta järjestää
erikoissairaanhoidon palveluja. Onko säännöksen mukainen lupamenettely
tarkoituksenmukainen?
Kyllä

X
________________________________
Ei
________________________________
Ei ota kantaa
________________________________
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42. 14 §:ssä säädetään henkilöstön asemasta. Ehdotukseen ei sisälly henkilöstön osalta
määräaikaista siirtymäsuojaa. Onko henkilöstön asemasta säädetty asianmukaisesti?
Kyllä

X
________________________________
Ei
________________________________
Ei ota kantaa
________________________________
43. 15 §:ssä on säädetty omaisuusjärjestelyistä. Onko linjaus hyväksyttävä?
Kyllä

X
________________________________
Ei
________________________________
Ei ota kantaa
________________________________
44. Millaista muutostukea toivoisitte valtioneuvoston kunnille sosiaali- ja terveydenhuollon
uudistukseen tarjoavan?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

45. Muut kommentit hallituksen esityksestä laiksi sosiaali- ja
terveydenhuollon järjestämisestä
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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Kokouspäivämäärä
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TEUVAN KUNTA
Kunnanhallitus

Sivu 19
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Lausunto Etelä-Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelman luonnoksesta
Dnro D/5/00.01.00.00/2014
Valmistelija / lisätiedot: kunnaninsinööri Markku Salonen, p. 050 386 4626
sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi

Khall 23 §

Etelä-Pohjanmaan liitto pyytää lausuntoa Etelä-Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelman luonnoksesta 31.1.2014 mennessä.
Liikennejärjestelmäsuunnitelman laatiminen käynnistyi kesällä 2012. Suunnitelmaraportti viimeistellään lausuntovaiheen jälkeen vuoden 2014 kesään
mennessä. Liikennejärjestelmäsuunnitelma on ensimmäinen koko EteläPohjanmaan liikennejärjestelmän kehittämistarpeet kattava suunnitelma.
Suunnitelma on laadittu vuorovaikutuksessa alueen toimijoiden kanssa.
Suunnitelmaluonnos (8.11.2013) on esityslistan ohessa. Internetissä osoitteessa http://www.epliitto.fi/?page=liikennesuunitelmat löytyy erilliset taustaselvitykset.
Lausunnoissa pyydetään ottamaan kantaa erityisesti seuraaviin asioihin:
•
•
•

palvelutasotavoitteisiin ja eri aluetyyppeihin
valtakunnan tasolla edistettäviin kärkihankkeisiin ja toimenpiteisiin
valmius kunnan/organisaation puitteissa osallistua työn jatkuvuuden
turvaamiseksi perustettavan liikennejärjestelmätyöryhmän toimintaan.

Valmistelijan esitys: Teuvan kunta pitää tärkeänä, että Etelä-Pohjanmaan
liikennejärjestelmäsuunnitelmaa kehitetään poikkihallinnollisesti ja laajasti
koko maakunnan tarpeet huomioiden. Nyt lausunnolla oleva suunnitelma
on hyvä alku liikennejärjestelmän kokonaisvaltaiseen kehittämiseen EteläPohjanmaan alueella. Suunnitelman laatiminen on tehty vuorovaikutteisesti
ja kunnilla on ollut mahdollisuus lausunnon antamiseen eri vaiheissa.
Teuvan kunnan osalta tärkeitä liikenneväyliä kunnan elinkeinotoiminnan,
työmatka- ja lomaliikenteen ja saavutettavuuden kannalta ovat kantatie 67
ja valtatie 8 sekä rautatie Kaskinen - Seinäjoki. Liikennejärjestelmäsuunnitelmaluonnoksessa (kuva 1.) suunnittelun lähtökohtana korostuu Kauhajoki-Seinäjoki-Kauhava kehityskäytävä sekä Seinäjoen ydinalue.
Teuvan kunnan näkemyksen mukaan kehityskäytävä jatkuu, joskin osaltaan hieman matalammalla painoarvolla aina Kauhajoelta Teuvan kautta
Kaskisten satamaan asti. Tämä yhteys mahdollistaa yhteyden rannikkoseudun keskuksiin sekä yhteyden rannikon läpi kulkevaan valtatie kahdeksaan. Valtatie 8 mahdollistaa erinomaisen yhteyden rannikon tuntumassa
etelän suuntaan Poriin, Turkuun sekä pohjoisen suuntaan Vaasan, Kokkolan kautta Ouluun ja Lappiin asti. Teuvan kunta pitää tärkeänä, että kantatie
67 yhteys aina Kaskisten satamaan asti otetaan mukaan kehityskäytävämalliin. Tämä kehityskäytävämalli mahdollistaa mm. suunnitelmassa mainitun NECL II-hankkeessa suunnitellun kuljetuskäytävän Norja – Pietari kehittymisen ja yhteyden meren yli Kaskisista Ruotsiin ja edelleen Norjaan.
Teuvan kunta toivoo, että liikennejärjestelmäsuunnitelmassa kehityskäytävä osoitettaisiin aina rannikolle asti ulottuvaksi.
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Palvelutavoitteiden näkökulmasta Teuvan kunnan mielestä jatkossa tulee
löytää uusia toimintamalleja ja palvelutapoja eri kuntakeskusten väliseen
sekä kuntakeskuksista maakunnan keskukseen Seinäjoelle tapahtuvan
joukkoliikenteen kehittämiseen työ-, opiskelu- ja asiointiliikenteen osalta
kehityskäytävällä Teuva-Kauhajoki-Kurikka- Seinäjoki. Suunnitelmassa tulisi painottaa myös turvallisen kävellen ja pyörällä tehtävien koulu- sekä
asiointimatkojen tekemisen mahdollisuutta kuntakeskuksissa. Pyörällä sekä
kävellen tehtävillä matkoilla tuetaan kestävän kehityksen mukaista liikkumista ja vähennetään fossiilisten polttoaineiden käytön tarvetta. Tulevaisuudessa tieliikenneinvestointeja tulisi pystyä suuntaamaan pääteiden riittävään ja kestävällä pohjalla olevaan kunnossapitoon sekä myös kuntakeskusten läpi kulkevien kanta- ja valtateiden varsien kevyen liikenteen väylien
kehittämiseen yhdessä kuntien kanssa.
Teuvan kunta pitää huolestuttavana kehitystä, jossa liikennejärjestelmän
ylläpitoon ja kehittämiseen käytettävät resurssit niukkenevat jatkuvasti ja
samanaikaisesti suunnitellaan ja toteutetaan yhä mittavampia liikennehankkeita. Tieverkon kunnossapitoon osoitetut määrärahat supistuvat
myös jatkuvasti, mikä johtaa kehitykseen, että vuosittain syntyy yhä lisääntyvä määrä korjausvelkaa. Korjausvelan lisääntyminen rapauttaa nykyistä
valta-, kanta- ja seututieverkkoa kiihtyvällä vauhdilla ja lisää tarvittavia kunnossapitomäärärahoja sekä lyhentää päällysteiden elinikää. Pitkäntähtäimen liikennejärjestelmäsuunnittelutyön kautta tulisi jatkossa pystyä turvaamaan ensin jo olemassa olevan tieverkon kestävän kehityksen elinkaarimallin mukaiset kunnossapitoresurssit ja vasta sen jälkeen priorisoida investointeihin käytettävät resurssit.
Teuvan kunta näkee myös yhtenä suurena huolenaiheena alemman tieverkoston jatkuvan rapautumisen samaan aikaan kun valtakunnantasolla nostetaan raskaan liikenteen ajoneuvokannan enimmäispainoja. Teollisuus ja
maatalous ovat viime vuosina kehittyneet voimakkaasti, tilakoko on suurentunut ja maaseudulla tuotetaan laajasti bioenergiaa sekä suunnitellaan parhaillaan mittavasti mm. uutta tuulivoimatuotantoa. Kaikkien näiden elinkeinojen tarvitsemat kuljetukset ovat osaltaan jo nyt ja myös tulevaisuudessa
raskaimmissa kokoluokissa. Etelä-Pohjanmaan osalta tulee nostaa keskiöön myös alempiasteisen tieverkon toimintakyvyn turvaaminen sekä riittävien resurssien turvaaminen elinkeinoelämän, maatalouden, maaseutuelinkeinojen sekä maaseudun asukkaiden kannalta välttämättömien tieyhteyksien yllä- ja kunnossapidon osalta.
Suunnitelmassa on esitetty pääosin mittavia ja merkitykseltään suuria kehitys- sekä investointihankkeita. Miten suunnitelmakaudella turvataan pienten
ja äkillisistä tarpeista syntyvien kunnossapito ja investointihankkeiden resurssit? Myös näihin tarpeisiin toivotaan suunnitelmassa kannanottoa ja
esitystä toimintamallista, miten pienten äkillisten tarpeiden resurssit voidaan hallitusti turvata.
Teuvan kunta pitää tärkeänä, että tämän suunnitelman kautta EteläPohjanmaalla aloitettua liikennejärjestelmän suunnittelutyötä jatketaan
myös tulevaisuudessa. Erityisen tärkeää on toteuttaa suunnitelman tarkistustoimet silloin, kuin rahoituskehyksissä tapahtuu oleellisia muutoksia.
Teuvan kunta on jatkossa valmis antamaan oman panoksensa EteläPohjanmaan liikennejärjestelmän kehittämisen turvaavaan toimintaan ja sillä on valmius osallistua perustettavan työryhmän toimintaan.
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Muilta osin Teuvan kunnalla ei ole huomauttamista lausunnolla olleesta liikennejärjestelmäsuunnitelman luonnoksesta.
Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy valmistelijan esityksen.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
____________
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Lausunto Etelä-Pohjanmaan energia- ja ilmastostrategian luonnoksesta
Dnro D/45/00.01.00.00/2014
Valmistelija / lisätiedot: kunnaninsinööri Markku Salonen, p. 050 386 4626
sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi

Khall 24 §

Etelä-Pohjanmaan liitto pyytää lausuntoa Etelä-Pohjanmaan energia- ja
ilmastostrategian luonnoksesta, joka on asetettu julkisesti nähtäville 18.12.2013 – 20.1.2014.
Etelä-Pohjanmaan energia- ja ilmastostrategian laatiminen käynnistyi tammikuussa 2013. Strategiaa viimeistellään lausuntovaiheen jälkeen vuoden
2014 maaliskuun loppuun mennessä. Energia- ja ilmastostrategia on EteläPohjanmaan ensimmäinen strategia kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. Strategia on laadittu vuorovaikutuksessa alueen toimijoiden kanssa.
Lausunnoissa toivotaan otettavan kantaa erityisesti seuraaviin asioihin:
• strategian toimenpiteisiin
• strategian tavoitteiden toteuttamiseen
Strategialuonnos toimitetaan esityslistan ohessa.
Valmistelijan/kaavoittajan esitys:
Teuvan kunta pitää hyvänä, että koko maakunnan laajuinen EteläPohjanmaan energia- ja ilmastostrategiatyö on käynnistetty ja toteutettu
laajan alueellisen yhteistyön tuloksena. Nyt lausunnolla olevassa strategialuonnoksessa 2014 - 2020 on kattavasti tunnistettu maakunnan keskeiset energia- ja ilmastostrategian painopistealueet ja toimialakohtaiset toimenpiteet, joilla energiansäästöä voidaan toteuttaa parhaiten asetettujen
tavoitteiden toteuttamiseksi.
Teuvan kunta pitää tärkeänä, että strategian toteutumista seurataan vuosittain ja toteutuksen hyvät käytännöt leviäisivät laajasti koko maakuntaan.
Strategian kohdassa 9. Seuranta on esitetty pidettäväksi vuosittainen energiapäivä, mikä on hyvä foorumi strategin toteuttamiseksi ja toteutuneiden
toimenpiteiden sekä seurantaindikaattorien toteutumien raportoimiseksi.
Teuvan kunta esittää, että tämän lisäksi esim. Etelä-Pohjanmaan liiton sivuille laaditaan Energia- ja ilmastostrategian alasivusto, johon linkitetään
strategian toteuttamiseen liittyvää ajankohtaista tietoa, tutkimustuloksia,
hyviä käytäntöjä sekä indikaattorien seurantatiedot reaaliajassa.
Teuvan kunnalla ei ole huomauttamista Etelä-Pohjanmaan energia- ja ilmastostrategian 2014 - 2020 luonnoksesta.

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy valmistelijan esityksen.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
____________
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Lausunto Kauhajoen kaupungin rakennusjärjestysluonnoksesta
Dnro D/6/00.04.01/2014
Valmistelija / lisätiedot: kunnaninsinööri Markku Salonen, p. 050 386 4626
sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi

Khall 25 §

Kauhajoen kaupungin rakennuslautakunta on huhtikuussa 2013 käynnistänyt rakennusjärjestyksen uusimistyön. Rakennuslautakunta on 19.11.2013
asettanut rakennusjärjestysluonnoksen nähtäville ja päättänyt pyytää siitä
lausuntoa 31.1.2014 mennessä.
Valmistelijan/kaavoittajan ehdotus: Kauhajoen kaupungin rakennusjärjestyksen päivitystyö aloitettiin huhtikuussa 2013 seutukunnallisena yhteishankkeena, johon osallistuivat kaikkien Suupohjan kuntien rakennustarkastajat. Yhteishanke on keskeytynyt syksyllä 2013. Valtakunnan taholla on
myös syksyn 2013 aikana esitetty näkemyksiä, että rakennustarkastusta oltaisiin tulevaisuudessa mahdollisesti yhdistämässä isompiin kokonaisuuksiin siten, että kukin tarkastusyksikkö palvelisi 70 000 asukkaan käsittävää
toiminta-aluetta.
Teuvan kunta pitää hyvänä, että Kauhajoen kaupungin rakennusjärjestyksen päivitystyö aloitettiin seutukunnallisena yhteistyönä. Rakennusjärjestysluonnoksessa on vielä kohtia mm. rakennuslautakunnan toimivalta, rakennustarkastajan toimivalta, rakentajan ilmoitusvelvollisuuden alaiset rakennukset yms., joiden lupakäytäntöihin liittyviä asioita on tarkoituksenmukaista pohtia seutukunnan laajuisesti. Nyt kun Kauhajoen rakennusjärjestystä
ollaan päivittämässä, on myös ajankohtaista pohtia rakennusjärjestyksen
määräysten yhtenäistämisen mahdollisuutta koko Suupohjan alueella. Teuvan kunta esittää, että rakennusjärjestyksen valmisteluprosessia jatkettaisiin Suupohjan kuntien yhteistyönä syksyllä 2013 käytyjen neuvottelujen ja
nyt lausunnolla olevan luonnoksen pohjalta. Tavoitteena olisi saada aikaan
vähintään keskeisten rakennusjärjestyksen määräysten osalta yhtenäiset
käytännöt Suupohjan kuntien alueella kevään 2014 kuluessa.
Teuvan rakennuslautakunta antaa omalta osaltaan lausuntonsa rakennusjärjestyksen yksityiskohtaisten määräysten osalta.
Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy valmistelijan esityksen.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
____________
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Lakkautettavien koulurakennusten myynti
Dnro D/169/02.07.00/2013
Aikaisemmat käsittelyt:

Kunnanhallitus 20.5.2013 § 116
Valmistelija / lisätiedot: kunnaninsinööri Markku Salonen, p. 050 386 4626
sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi

Khall 116 §
20.5.2013

Kunnanvaltuuston on 22.4.2013 § 35 päättänyt lakkauttaa Komsin, Kauppilan, Riipin koulut 1.8.2013 alkaen. Koulujen lakkauttaminen on osa Teuvan
kunnan talouden sopeutusohjelmaa ja kunnalla ei ole käyttöä ko. koulurakennuksille 1.8.2013 jälkeen niiden poistuessa sivistystoimen käytöstä.
Kunnanhallitus on 6.5.2013 päättänyt esittää kunnanvaltuustolle myös Äystön koulun piha-alueella sijaitsevan ent. Äystön ryhmäperhepäivähoidon tiloina toimineen rakennuksen kylmilleen laittamisesta 1.6.2013 alkaen.
Talouden sopeuttamisohjelman toteuttamiseksi, suunniteltujen säästötoimien aikaansaamiseksi, ja koska tyhjilleen jääville koulurakennuksille ei ole
käyttöä kunnan palvelutoiminnoissa, tulee koulurakennukset laittaa myyntiin. Lisäksi Äystön ryhmäperhepäivähoidon rakennus jäädessään kylmilleen menee nopeasti huonoon kuntoon, joten rakennukselle olisi parempi
mikäli sille löytyy jatkokäyttöä poissiirrettävänä rakennuksena esim. jonkin
pientalorakentajan toimesta.
Liitteenä olevassa taulukossa on esitetty koulurakennusten kokonaismenot,
nettomenot, poistot sekä kirjanpitoarvo.

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää
1)

laittaa myyntiin Komsin, Kauppilan ja Riipin koulut sekä Äystön koulun
piha-alueella sijaitsevan rakennuksen (ent. Äystön ryhmäperhepäivähoidon tilat);

2)

että koulurakennukset myydään tarjousten perusteella ja ostajan valinnassa huomioidaan mm. seuraavat asiat; ostajan esittämä suunnitelma
ostettavan koulun käyttötarkoituksesta, koulun käyttötarkoituksen vaikutus lähialueen ja kunnan elinvoimaan, ostajan kyky ja resurssit toteuttaa esitetyn käyttötarkoituksen mukaiset suunnitelmat, ostotarjouksen tarjoushinta;

3)

että Äystön koulun piha-alueella sijaitseva ent. ryhmäperhepäivähoidon
rakennus myydään poissiirrettäväksi;

4)

antaa tekniselle toimelle tehtäväksi käynnistää koulujen myyntitoimenpiteet ja myynnin päätöksenteon valmistelu.

Kunnanjohtaja muutti ehdotusta siten, että Äystön ryhmäperhepäivähoidon entistä rakennusta koskevat esitykset poistetaan.
Päätös: Kunnanhallitus päätti
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laittaa myyntiin Komsin, Kauppilan ja Riipin koulut;
että koulurakennukset myydään tarjousten perusteella ja ostajan valinnassa huomioidaan mm. seuraavat asiat; ostajan esittämä suunnitelma
ostettavan koulun käyttötarkoituksesta, koulun käyttötarkoituksen vaikutus lähialueen ja kunnan elinvoimaan, ostajan kyky ja resurssit toteuttaa esitetyn käyttötarkoituksen mukaiset suunnitelmat, ostotarjouksen tarjoushinta;

3)

antaa tekniselle toimelle tehtäväksi käynnistää koulujen myyntitoimenpiteet ja myynnin päätöksenteon valmistelu.
___________

Khall 26 §
27.1.2014

Koulurakennusten myynti-ilmoitus on julkaistu Tejukassa 6.11.2013, Suupohjan Seudussa 7.11.2013 sekä kunnan ilmoitustaululla ja www-sivuilla
4.11. – 4.12.2013. Määräaikaan mennessä on saatu kaksi tarjousta, toinen
Komsin koulusta ja toinen Kauppilan koulusta.
Komsin koulusta saatu tarjous on peruttu 7.1.2014.
Kauppilan koulusta Saksan maatila on antanut 10.12.2013 ostotarjouksen
3 420 euroa.
Kiinteistöllä suoritetun tutustumiskäynnin yhteydessä 21.1.2014 on kartoitettu kiinteistön sijaintia, kokonaiskuntoa, liittymiä ja nykyisiä käyttömääriä.
Käynnin yhteydessä kunnanjohtaja Veli Nummela ja hallituksen puheenjohtaja Jukka Leppäniemi neuvottelivat Jukka Saksan kanssa saadun tarjouksen sisällöstä ja kiinteistöllä suoritetun kartoituksen yksityiskohdista. Neuvottelujen tuloksena Jukka Saksa korotti kiinteistöstä antamaansa ostotarjouksen 7 000 euroon.

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää
-

myydä Kauppilan koulun Saksan Maatila Oy:lle seuraavin ehdoin:
o kiinteistö myydään sähkö-, vesi- ja kuituliittymineen 7 000 euron
kauppahinnalla ilman irtaimistoa
o kiinteistöä rasittaa Suupohjan Seutuverkko Oy:n jakokaappi.
Kiinteistön uusi omistaja ja Suupohjan Seutuverkko Oy neuvottelevat keskenään jakokaapin kohtuullisista vuokraehdoista.
Saksan Maatila Oy sitoutuu siirtämään tämän rasitteen kiinteistön uudelle omistajalle kiinteistöä myytäessä.
o kiinteistön urheilusali pyritään pitämään kohtuullisin vuokraehdoin kyläläisten vuokrakäytössä liikuntaharrastuksiin seuraavan
kahden vuoden ajan.

-

pidentää Komsin ja Riipin koulujen tarjousaikaa huhtikuun 2014 loppuun saakka vähäisen tarjousmäärän vuoksi. Myynti-ilmoitus uudistetaan ja julkaistaan paikallisen ilmoittelun lisäksi myös Helsingin Sanomissa, Aamulehdessä, Ilkassa ja Pohjalaisessa.

Paula Kaleva esitti, että Riipin ja Komsin koulujen myynti-ilmoitukset julkaistaisiin Helsingin Sanomissa, Ilkassa, Pohjalaisessa ja Aamulehden sijaan Maaseudun Tulevaisuudessa.
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Keskustelun kuluessa Jarmo Kiviluoma vastusti Kauppilan koulun myyntiä
7000 eurolla Saksan maatilalle ja esitti, että kaikkien koulujen (Komsin,
Riipin ja myös Kauppilan) tarjousaikaa pidennettäisiin huhtikuun 2014 loppuun saakka vähäisen tarjousmäärän vuoksi.
Anu Mäntylä kannatti Jarmo Kiviluoman esitystä.
Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, asiasta oli äänestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: ne, jotka kannattavat esittelijän ehdotusta, äänestävät jaa, ja ne, jotka ovat Jarmo Kiviluoman esityksen kannalla, äänestävät ei. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä jaa äänestivät Arto Heinola,
Paula Kaleva, Jukka Leppäniemi, Aulis Ranta-Muotio, Irma Åkerblad, Sakari Tamsi ja Minna-Liisa Tuisku. Ei äänestivät Jarmo Kiviluoma ja Anu
Mäntylä.

Päätös: Puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen päättäneen äänin 7-2 hyväksyä esittelijän ehdotuksen.
Lisäksi hyväksyttiin yksimielisesti Paula Kalevan esitys myynti-ilmoituksen
julkaisemisesta Maaseudun Tulevaisuudessa Aamulehden sijaan.

____________
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Nipere Oy:n teollisuushallin kaukolämpöliittymä
Dnro D/194/14.04.01.00/2012
Valmistelija / lisätiedot: kunnaninsinööri Markku Salonen, p. 050 386 4626
sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi

Khall 27 §

Nipere Oy on tilannut tekniseltä toimelta 2009 toteuttamaansa teollisuushallin laajennukseen kaukolämpöliittymän ja lämmön käyttö on aloitettu marraskuussa 2009.
Nipere Oy ei lukuisista pyynnöistä ja neuvotteluista huolimatta ole suostunut allekirjoittamaan kaukolämpöliittymäsopimusta kaukolämpölaitoksen
kanssa vaikka lämmön käyttö on aloitettu.
Tekninen lautakunta on 11.9.2012 15 § tehnyt päätöksen, kaukolämpöliittymäasiassa seuraavasti:
Ehdotus: Tekninen lautakunta noudattaa kunnanvaltuuston vahvistamaa
taksaa ja sen mukaisia maksuperusteita.
Tekninen lautakunta päättää velvoittaa Nipere Oy:n
-

hyväksymään liitteenä olevan liittymäsopimuksen siinä mainittuine
maksuperusteineen, jotka perustuvat asiakkaiden tasavertaiseen kohteluun;

-

palauttamaan kaukolämpölaitokselle sopimusasiakirjan allekirjoitettuna;

-

maksamaan sopimusasiakirjassa määritellyn liittymismaksun 14 810,40
euroa (alv. 0 %) sekä viivästyskorot yht. 3 549,35 euroa 13.11.2009 alkaen, 17.10.2012 mennessä;

-

maksamaan 13.11.2009 alkaen sopimusasiakirjaan perustuvien erääntyneiden perusmaksujen erotuksen (2,76 m3/h – 2,50 m3/h), yht. 451,20
euroa (alv. 0 %), 17.10.2012 mennessä.

Mikäli Nipere Oy ei päätöksestä huolimatta hyväksy kaukolämpöliittymän
maksuperusteita tämän päätöksen mukana toimitettavan sopimusehdotuksen mukaisesti ja palauta allekirjoitettua sopimusasiakirjaa sekä maksa
edellä mainittuja maksuja 17.10.2012 mennessä, on kaukolämpölaitos pakotettu keskeyttämään lämmöntoimituksen sopimuksettoman tilan vuoksi
18.10.2012 alkaen.
Kokouksen aluksi klo 18.05-18.15 kuultiin Nipere Oy:n toimitusjohtaja Ari
Ollikkalaa, joka esitti omat näkemyksensä/mielipiteensä asiasta.
Asiasta käytiin vilkasta keskustelua, jonka kuluessa todettiin mm., että lautakunnan tulee pysyttäytyä kunnanvaltuuston päättämissä ohjeissa ja taksassa.
Päätös: Keskustelun jälkeen ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti

§ 27, KHALL 27.1.2014 18:00
TEUVAN KUNTA
Kunnanhallitus

D: 194/2012
Kokouspäivämäärä
27.01.2014

Sivu 28
27 §

Erilaisten näkemysten johdosta sopimusasiassa Nipere Oy on lopettanut
kaukolämmön käytön lautakunnan päätöksen jälkeen syksyllä 2012.
Asian ratkaisemiseksi lautakunnan kokouksen jälkeen on Nipere Oy:n
kanssa käyty jatkoneuvotteluja.
Neuvottelujen tuloksena Nipere Oy on lupautunut maksamaan käyttökorvauksena lämmön käytöstä 10 771,20 euroa (alv 0%).
Teknisen lautakunnan päätös esityslistan ohessa.
Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy neuvottelutuloksen, jonka mukaisesti
Nipere Oy:ltä laskutetaan käyttökorvauksena 10 771,20 euroa (alv 0 %).
Kunta luopuu vaateistaan liittymismaksun osalta. Lämpölaitoksen tuloksi
kirjataan em. käyttökorvauksen lisäksi 4 039,20 euroa hallinto- ja elinkeinotoimen määrärahoista.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
____________

§ 28, KHALL 27.1.2014 18:00

D: 44/2014
Kokouspäivämäärä
27.01.2014

TEUVAN KUNTA
Kunnanhallitus

Sivu 29
28 §

Maa-alueen vuokraaminen Asennuspalvelu Vainionpää Oy:lle
Dnro D/44/00.00.00.01/2014
Valmistelija / lisätiedot: kunnaninsinööri Markku Salonen, p. 050 386 4626
sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi

Khall 28 §

Asennuspalvelu Vainionpää Oy on tiedustellut mahdollisuutta vuokrata Perälän kylän teollisuusalueella omistamansa tontin vieressä olevaa osayleiskaavan mukaista tiealuetta autojen säilytykseen ja autokatoksen rakentamista varten.
Tekninen toimi on käynyt asiasta neuvotteluja ja laatinut liitteen mukaisen
vuokrasopimusluonnoksen.
Määräala vuokrattaisiin toistaiseksi voimassa olevalla vuokrasopimuksella.
Yritys voisi tehdä vuokra-alueelle autokatoksen, mutta yritys on velvollinen
poistamaan katoksen vuokra-ajan päätyttyä. Kunnalla on oikeus irtisanoa
vuokrasopimus, mikäli alue tarvitaan käyttöön tiealueena. Lisäksi autokatoksen takaosaa voidaan käyttää katoksen rakentamisesta huolimatta kulkuun tilalle 846-405-2-260 Jokimaa.

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää
1) vuokrata Asennuspalvelu Vainionpää Oy:lle Perälän teollisuusalueelta
noin 150 m2:n määräalan tiealueesta autokatoksen rakentamista varten
vuokrasopimuksessa mainituin ehdoin. Alue on merkitty punaisella sopimuksen liitekarttaan.
2) Vuosivuokra maa-alueesta on 150 euroa/vuosi alv 0 %
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
____________

§ 29, KHALL 27.1.2014 18:00
TEUVAN KUNTA
Kunnanhallitus

D: 43/2014
Kokouspäivämäärä
27.01.2014

Sivu 30
29 §

Tuotantotilan vuokraaminen PSL Mikko Kivilahdelle Kiinteistö Oy Teuvan Kafiaarista
Dnro D/43/10.03.02/2014
Valmistelija / lisätiedot: kunnaninsinööri Markku Salonen, p. 050 386 4626
sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi

Khall 29 §

Psl Mikko Kivilahti on käynyt kunnaninsinöörin ja kunnanjohtajan kanssa
neuvotteluja toimitilojen vuokrauksesta Kiinteistö Oy Teuvan Kafiaarin tiloista. Kivilahti on 19.1.2014 päivätyllä kirjeellä tehnyt kunnalle esityksen
vuokraehdoista vuokralle haluamastaan noin 326 m2:n tilasta ja peltivaraston noin 80 m2:n tilasta.
Yritys haluaisi vuokrata Kiinteistö Oy Kafiaarista seuraavat tilat:
- teollisuushallitilaa 324 m2 (entinen Teak Oy:n listamaalaustilan osa)
- peltivarasto 80 m2, kun se vapautuu
Yritys on tehnyt puusepäntöitä 1995 alkaen ja yrityksen keskeiset yhteistyökumppanit sijaitsevat Teuvan keskustan alueella. Uudet laajemmat
vuokratilat antavat yritykselle mahdollisuuden työvoiman lisäämiseen.
Yhtiön esitys on, että tuotantotilan normaalivuokra olisi 2,75 €/m2 alv 0% ja
vuokra ensimmäiset 12 kk 1,20 e/m2 alv 0%. Peltivaraston noin 80 m2:n
vuokraksi yritys esittää 50 e/kk alv 0 %.

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää
1) vuokrata Psl Mikko Kivilahdelle Kiinteistö Oy Teuvan Kafiaarin 324 m2n
hallitilan toistaiseksi voimassa olevalla vuokrasopimuksella ja kolmen
kuukauden irtisanomisajalla hintaan 2,75 e/m2 alv 0%. Vuokra ajalla
1.2.2014 - 1.2.2015 on 1,20 e/m2 alv 0%. Perittävään vuokraan sisältyy
teollisuustilan vuokra, lämmitys, vesi- ja viemärimaksut sekä oikeus sosiaalitilojen käyttöön.
Vuokra sidotaan ajankohdan elinkustannusindeksiin ja tarkistetaan vuosittain. Asiakas vastaa käyttösähkön sisältäen valaistussähkön ja jätesekä erikoisjätehuollon kustannuksista. Sähköennakot peritään vuokralaisen kanssa yhteisesti sovittavan todelliseen käyttöön perustuvan laskelman mukaisesti kuukausittain.
Lisäksi asiakas vastaa tilan sisustamisesta, mahdollista sähkömuutoksista sekä tarvittavien purunpoistoputkien rakentamisesta purunpoistojärjestelmään.
2) vuokrata 80 m2:n peltihallin 50 e/kk alv 0%. Peltivaraston tilat vuokrataan vasta kun tilat vapautuvat edellisiltä vuokralaisilta.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
____________

§ 30, KHALL 27.1.2014 18:00
TEUVAN KUNTA
Kunnanhallitus

D: 40/2014
Kokouspäivämäärä
27.01.2014

Sivu 31
30 §

Kuntastrategian päivitys
Dnro D/40/00.01.02/2014
Valmistelija / lisätiedot: kunnanjohtaja Veli Nummela, p. 046 850 7700
sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi

Khall 30 §

Teuvan kunnan strategia on laadittu tasapainotetun tuloskortin muotoon.
Strategia on hyväksytty valtuustossa 31.10.2011. Viime vuonna aloitettiin
strategian päivitystyö. Aiheesta pidettiin valtuustoseminaari 9.9.2013. Tämän jälkeen johtoryhmä on valmistellut esitystä uudesta kunnanhallituksen
tuloskortista.
Esityslistan liitteenä on alustava luonnos tuloskortista. Tarkoitus on, että
kunnanhallitus käsittelee luonnoksen ja pyytää siitä keskeisten yhteistyötahojen lausunnot. Tämän jälkeen luonnosta käsitellään yhdessä henkilöstön
kanssa. Saatujen kannanottojen pohjalta johtoryhmä työstää lopullisen tuloskorttiesityksen.

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus käy keskustelun tuloskorttiluonnoksesta, tekee
siihen tarvittavat muutokset sekä pyytää siitä 28.2.2014 mennessä lausunnot Teuvan Yrittäjiltä, kylien yhteistoimintaryhmältä, Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymältä, Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymältä,
Teuvan evankelis-luterilaiselta seurakunnalta sekä Teuvan kunnan lautakunnilta.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen.
____________

§ 31, KHALL 27.1.2014 18:00

D: 46/2014
Kokouspäivämäärä
27.01.2014

TEUVAN KUNTA
Kunnanhallitus

Sivu 32
31 §

Avustukset yhteisöille 2014
Dnro D/46/02.05.01.03/2014
Valmistelija / lisätiedot: hallintojohtaja Marko Lähde, p. 040 630 2505
sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi

Khall 31 §

Kunnanhallitukselle esitellään yhdistelmä eri järjestöjen avustusanomuksista
vuodelle 2014.

Liite nro 3

Valmistelijan esitys: Kunnanhallitus myöntää järjestöille vuoden 2014 toiminta- ja hankeavustuksina liitteen mukaiset avustukset. Avustusten saajien
tulee esittää tuen käytöstä selvitys kolmen kuukauden kuluessa toimintavuoden tai hankkeen päättymisestä.

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy valmistelijan esityksen.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
____________

§ 31, KHALL 27.1.2014 18:00 / Pykälän liite: Yhteenveto avustusanomuksista 2014

Sivu 33

TEUVAN KUNTA
Hallinto- ja elinkeinotoimi
AVUSTUKSET 2014, kh 27.1.2014
Järjestön nimi ja osoite

avustus
2011

Lakeuden Moottorikelkkailijat ry, Teuvan jaos
pj. Markku Rantamäki, 61360 MIETO
yhteyshenk. Matti Tuomela, Kortesnevantie 29
- ylläpitää moottorikelkkareitistöä Kurikan ja Teuvan
alueella (kelkkareitit 200 km, Teuvan alueella 100 km)
- Teuvan jaos herätetty henkiin syksyllä -10 teuvalaisten
kelkkailijoiden toimesta. Teuvan jaoksessa on jäseniä
tällä hetkellä n. 40.
Sotainvalidien Veljesliiton Teuvan osasto ry,
sihteeri Seppo Reiniö, 64700 TEUVA
- sotainvalidien ja heidän puolisoittensa ja leskien hyväksi
mm. virkistys-, kotiapu-, tervehdyskäynnit
- puolisoita ja leskiä elossa 38

avustus
2012

-

3 000 e

1 000 e

1 200 e

avustus
2013

pyyntö
2014

-

ehdotus
2014

päätös
2014

300 e

300 e

-

500 e

-

.
Teuvan Invalidiyhdistys ry
pj. Paula Muotio, 64700 TEUVA
- toiminnan tarkoituksena mahdollistaa toimiva arki tukija liikuntaelinvammaisille itsenäiseen ja hyvän elämään
- lähes 200 jäsentä

-

1 000 e

-

-

Teuvan Reumayhdistys
- yhdistyksen tark. jakaa tietoa reumasairauksista,
niiden ennaltaehkäisystä ja seurauksien lieventämisestä

400 e

-

-

-

Teuvan lukion oppilaskunta
pj. Laura Kujala, TEUVA
- opp.kunnan hallituksen tehtävänä valvoa oppilaiden
etua ja edustaa oppilaskuntaa päätöksenteossa sekä
luoda yhteishenkeä ja lisätä viihtyvyyttä koulussa

500 e

-

-

-

-

-

-

-

-

300 e

3 000 e

-

500 e

10 000 e
7 000 e

-

--

Teuva-Seura ry,
pj. Pauli Luhtala, Teuva
- säilyttää teuvalaista esine- ja kulttuuriperintöä ja tuoda
esille vanhaa elämänmuotoa
Teuvan Mielenterveysseura
pj. Anneli Hangasluoma, 64700 Teuva
- toiminnan tarkoituksen mielenterveyteen liittyvä
ennaltaehk.toiminta ja tukitoiminta keskusjärjestön
tavoitteiden mukaisesti
- hakee avustusta kerholaisten virkistys-/kulttuurimatkaan

Teuvan Sotaveteraanit ry., rah.hoitaja Juhani Pihlajikko,
os. 64700 TEUVA
- veteraaneja 80, puolisoita 44, leskiä 182 ja
rintamalottia 9

Teuvan Työttömät ry, 64700 TEUVA
pj. Tuula Korkeavaara
- myönnetty toiminnanohjaajan palkkauskustannuksiin

300 e

-
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Järjestön nimi ja osoite

Teuvan 4H-yhdistys
Pj. Leila Sjöblom-Varttila, Peltola
- 4H-toiminnan neuvontatoiminnan kuluihin

Äystön Kyläyhdistys ry
pj. Lasse Tamsi, 64770 ÄYSTÖ
- tarkoituksena edistää kylän elinkelpoisuutta sekä toimia
sen asukkaiden yleisten ja yhteisten etujen valvojana;
pyrkiä edistämään kylän asukkaiden viihtyisyyttä,
harrastus- ja kulttuuritoimintaa ja yhteistyötä sekä
edistää palveluiden säilyttämistä alueella

avustus
2011

17 000 e

avustus
2012

avustus
2013

pyyntö
2014

ehdotus
2014

18 000 e

15 000 e

18 000 e

16 000 e

1 000 e

Sivu 34

päätös
2014

16 000 e

-

_________________________________________________________
40 200 e

23 200 e

16 000 e

16 300 e

16 300 e

§ 32, KHALL 27.1.2014 18:00

D: 50/2014
Kokouspäivämäärä
27.01.2014

TEUVAN KUNTA
Kunnanhallitus

Sivu 35
32 §

Sankarivainajien muistotaulut -työryhmän nimeäminen ja tehtäväksianto, Antti Koivun aloite
6.1.2014
Dnro D/50/00.00.01.01/2014
Valmistelija / lisätiedot: hallintojohtaja Marko Lähde, p. 040 630 2505
sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi

Khall 32 §

Teuvan koulujen seinille on hankittu vuosien saatossa sankarivainajien
muistotauluja. Osa kouluista on jo siirtynyt ja osa tulee siirtymään muuhun
käyttötarkoitukseen, mikä vaarantaa muistotaulujen säilymisen tulevaisuudessa.

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää aloitteen mukaisesti
1. perustaa työryhmän, jossa jäseninä ovat edustaja kunnanhallituksesta,

seurakunnasta, sotaveteraaneista ja koulutoimesta;
2. nimeää kunnanhallituksen edustajan työryhmään;
3. antaa työryhmälle tehtäväksi selvittää muistotaulujen sijoituspaikat ja

mitä kyläläiset haluavat muistotauluille tehtävän. Lisäksi, jos muistotaulut päätetään säilyttää yhteisissä tiloissa, työryhmä osoittaa sijoituspaikan.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Kunnanhallituksen edustajaksi työryhmään
nimettiin Aulis Ranta-Muotio.
____________

§ 33, KHALL 27.1.2014 18:00

D: 352/2013
Kokouspäivämäärä
27.01.2014

TEUVAN KUNTA
Kunnanhallitus

Sivu 36
33 §

Kunnan vaaliviranomaiset europarlamenttivaaleissa 2014
Dnro D/352/00.00.00.01/2013
Valmistelija / lisätiedot: henkilösihteeri Ritva Alarotu, p. 050 026 7645
sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi

Khall 33 §

Europarlamenttivaalit toimitetaan vuoden 2014 toukokuussa. Varsinainen
vaalipäivä on sunnuntai 25.5.2014. Vaaleissa noudatetaan vaalilain
(714/1998) säännöksiä
Vaalilain 15 §:n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja
asetettava:
1) kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä
varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme; sekä
2) laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä ja kotiäänestystä varten
yksi tai useampi vaalitoimikunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita
on kuitenkin oltava vähintään kolme.
Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Vaalilautakunta ja vaalitoimikunta ovat päätösvaltaisia kolmijäsenisinä.
Vaalikelpoisuus vaalilautakuntaan ja vaalitoimikuntaan määräytyy sen mukaan kuin kuntalaissa säädetään (33 ja 36 §). Europarlamenttivaaleissa
ehdokkaana oleva henkilö ei voi olla vaalitoimikunnan jäsenenä eikä varajäsenenä.
Europarlamenttivaaleissa vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäsenten
sekä varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa asianomaisessa
vaalipiirissä edellisissä eduskuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita puoluerekisteriin merkittyjä puolueita. Poliittista edustavuutta tarkastellaan erikseen, näin tehdään myös tasa-arvolain soveltamisessa. Sekä varsinaisissa
jäsenissä että varajäsenissä on oltava naisia ja miehiä kumpiakin vähintään
40 %.
Esityslistan ohessa on yhteenveto kunnallisvaalien 2012 vaalilautakunnista
ja vaalitoimikunnasta.
Kunnan keskusvaalilautakuntana europarlamenttivaaleissa toimii vuosiksi
2013-2016 asetettu keskusvaalilautakunta, jonka kokoonpano on seuraava:
varsinainen jäsen
Sievi-Korte Tero, puheenjohtaja
Tuovila Ulla, varapuheenjohtaja
Haapamäki Katri
Honkilahti Katri
Rantala Jouko
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D: 352/2013
Kokouspäivämäärä
27.01.2014

TEUVAN KUNTA
Kunnanhallitus

Sivu 37
33 §

Varajäsenet (nimetty siihen järjestykseen, jossa tulevat varsinaisten sijaan)
1. Laitamäki Tapani
2. Lehto Raija
3. Niemi Kaisa
4. Birling Päivi
5. Luhtala Jorma
6. Törmä Risto
Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus asettaa kutakin äänestysaluetta (Horo, Keskustaajama, Nori, Perälä ja Äystö) varten vaalilautakunnan, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, kolme jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä (vähintään kolme) sekä laitoksissa toimitettavaa ennakkoäänestystä ja kotiäänestystä varten vaalitoimikunnan, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä
(vähintään kolme).
Päätös: Kunnanhallitus päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kunnanhallituksen kokoukseen.
_____________

§ 34, KHALL 27.1.2014 18:00

D: 352/2013

Sivu 38

Kokouspäivämäärä
27.01.2014

TEUVAN KUNTA
Kunnanhallitus

34 §

Europarlamenttivaalien ennakkoäänestyspaikat ja yleisen ennakkoäänestyspaikan avoinnaolo
Dnro D/352/00.00.00.01/2013
Valmistelija / lisätiedot: henkilöstösihteeri Ritva Alarotu, p. 050 026 7645
sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi

Khall 34 §

Europarlamenttivaalit toimitetaan sunnuntaina 25.5.2014 ja ennakkoäänestyksen ajanjakso kotimaassa on 14.-20.5.2014. Vaaleissa noudatetaan
vaalilain (714/1998) ja (lain vaalilain muuttamisesta 210 ja 496/2013) säännöksiä.
Vaalilain 9 §:n mukaan kunnanhallitus päättää kotimaan yleisistä ennakkoäänestyspaikoista. Vaalilain 48 §:n mukaan kunnanhallitus määrää myös
ennakkoäänestyspaikan päivittäiset aukioloajat, kuitenkin niin, että ennakkoäänestyspaikka ei saa olla avoinna arkipäivisin ennen kello 8 eikä kello
20 jälkeen eikä lauantaisin ja sunnuntaisin ennen kello 9 eikä kello 18 jälkeen. Hyväksi havaittu käytäntö on, että ainakin ennakkoäänestyksen ajanjakson kahtena viimeisenä päivänä yleinen ennakkoäänestyspaikka pidetään avoinna kello 20 saakka.

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää,
1)

että yleisenä ennakkoäänestyspaikkana Teuvan kunnassa vuoden
2014 europarlamenttivaaleissa on kunnan toimitilat osoitteessa Porvarintie 20 A 3 (Nouseva Kuohu), ja että ennakkoäänestyspaikan aukioloajat ovat seuraavat:
keskiviikko - perjantai 14.-16.5.2014
lauantai - sunnuntai 17. - 18.5.2014
maanantai - tiistai 19.- 20.5.2014

2)

klo 10 - 17
klo 10 - 14
klo 10 - 20

että ennakkoäänestyspaikkoina ovat seuraavat laitokset: terveyskeskuksen osasto 1, Henriikkakoti, Lehtiharjun sairaala, Palvelukodit Mäntyniemi, Niittyleinikki, Nummiranta ja Syyspihlaja. Ennakkoäänestys laitoksessa toimitetaan vaalitoimikunnan määräämänä aikana.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
____________

§ 35, KHALL 27.1.2014 18:00

D: 352/2013
Kokouspäivämäärä
27.01.2014

TEUVAN KUNTA
Kunnanhallitus

Sivu 39
35 §

Europarlamenttivaalien ulkomainonta
Dnro D/352/00.00.00.01/2013
Valmistelija / lisätiedot: henkilöstösihteeri Ritva Alarotu, p. 050 026 7645
sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi

Khall 35 §

Europarlamenttivaalit toimitetaan vuoden 2014 toukokuussa. Varsinainen
vaalipäivä on sunnuntai 25.5.2014. Suomen Kuntaliitto on yleiskirjeessään
7.1.2014 suositellut europarlamenttivaalien ulkomainonnan aloitettavaksi
viikkoa ennen ennakkoäänestyksen alkua eli 7.5.2014 niillä alueilla, jotka
ovat kunnan hallinnassa ja määräysvallassa.
Tienvarsimainonnasta ja –ilmoittelusta säädetään maantielain 52 §:ssä.
Maantielakia sovelletaan asemakaava-alueen ulkopuolella ja asemakaavaalueen liikennealueella. Maantien käyttäjille tarkoitetut ulkomainokset on
kielletty ilman tienpitoviranomaisen myöntämää lupaa. Em. kielto ei koske
esim. vaaleja koskevaa ilmoittelua. Mainos ja ilmoitus on laadittava ja sijoitettava siten, että se sopeutuu mahdollisimman hyvin ympäristöön. Ilmoitukset ja mainokset saa asettaa paikalleen aikaisintaan kuukautta ennen
vaalipäivää, ja ne on poistettava viikon kuluessa vaalipäivästä.
Teuvan kunnalla on hankittuna yhdenmukaiset vaalitelineet, jotka teknisen
toimen toimesta on pystytetty asemakaava-alueelle kunnanhallituksen
määräämiin paikkoihin. Kunnallisvaaleissa 2012 mainostelineet olivat Mikkiläntien varressa Postin/Siwan lähellä olevalla kunnan omistamalla pysäköintialueella.

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää
- että europarlamenttivaaleissa vaalimainonta saadaan aloittaa 7.5.2014;
- että vaalimainostelineet pystytetään kunnan toimesta Mikkiläntien varteen Postin/Siwan lähellä olevalle kunnan pysäköintialueelle, eikä mainoksia asettaneilta taholta peritä mainospaikkamaksua;
- että vaalimainoksia ei saa asettaa kunnan hallinnoimalla osalla taajamaalueista muualle kuin em. kunnan vaalimainostelineisiin.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
____________

§ 36, KHALL 27.1.2014 18:00

D: 25/2013
Kokouspäivämäärä
27.01.2014

TEUVAN KUNTA
Kunnanhallitus

Sivu 40
36 §

Työnantajan edustaja yhteistyö- ja työsuojeluryhmään (YTR) toimikauden 2013 - 2014 loppuun
saakka
Dnro D/25/00.00.01.01/2013
Aikaisemmat käsittelyt:

Kunnanhallitus 4.2.2013 § 36
Valmistelija / lisätiedot: hallintojohtaja Jari Iso-Koivisto, p. 040 572 2104
sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi

Khall 36 §
4.2.2013

Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa on
tullut voimaan 1.9.2007. Tätä lakia sovelletaan työnantajan ja henkilöstön
väliseen yhteistoimintaan kunnissa ja kuntayhtymissä.
Teuvan kunnan yhteistoiminta- ja työsuojeluelimenä on sopimukseen perustuen toiminut Yhteistyö- ja työsuojeluryhmä YTR.
YTR:ään ovat kuuluneet seuraavat henkilöstön edustajat:
Kangas Jussi-Pekka
Loukasmäki Sanna-Maija
Heikkuri Päivi
Ristiluoma Tellervo
Aalto Asko
Harju Aila

Juko
Juko
Jyty (v. 2012 loppuun)
Jyty
JHL
JHL

Lisäksi YTR:ään ovat kuuluneet työsuojeluvaltuutetut Anne Niemelä ja Kirsi
Viinikainen sekä työterveyshoitaja asiantuntijana.
Laissa tarkoitetun yhteistoiminnan osapuolia ovat kunta työnantajana ja sen
palveluksessa oleva henkilöstö. Henkilöstöä voi yhteistoimintaneuvotteluissa edustaa työ- tai virkaehtosopimuksen perusteella valittu luottamusmies, työsuojeluvaltuutettu tai muu henkilöstön nimeämä edustaja. Henkilöstön edustajat on valittu vaali oli vuoden 2009 lopulla. Toimikausi jatkuu.
Kunnanhallitus on vuonna 2011 asettanut työnantajan edustajiksi toimikaudeksi 2011-2012 seuraavat henkilöt:
kunnanhallituksen jäsen Ari Ollikkala (varalle kh:n varajäsen Sauli Koski)
kunnanvaltuuston 2. vpj. Jarmo Kiviluoma (varalle kunnanhallituksen jäsen
Anne Luhtala)
kunnanjohtaja Veli Nummela (varalle sivistystoimenjohtaja Erkki Nevanperä)
hallintojohtaja Jari Iso-Koivisto (varalle henkilöstösihteeri Ritva Alarotu)
Työntekijöiden edustaja on puheenjohtajavuorossa vuosina 2012 - 2013.
Puheenjohtajana toimii Anne Niemelä ja sihteerinä henkilöstösihteeri Ritva
Alarotu.
Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus asettaa yhteistyö- ja työsuojeluryhmään toimikaudeksi 2013 - 2014 kaksi työnantajan viranhaltijaedustajaa ja kaksi luottamushenkilöedustajaa sekä heidän varaedustajansa.

§ 36, KHALL 27.1.2014 18:00
TEUVAN KUNTA
Kunnanhallitus

D: 25/2013
Kokouspäivämäärä
27.01.2014

Sivu 41
36 §

Päätös: Kunnanhallitus nimesi yhteistyö- ja työsuojeluryhmään toimikaudeksi 2013 – 2014 työnantajien edustajiksi seuraavat henkilöt:
kunnanhallituksen jäsen Arto Heinola (varalle kh:n varajäsen Juha Palonen)
kunnanhallituksen 2.vpj. Jarmo Kiviluoma (varalle kunnanhallituksen jäsen
Anu Mäntylä)
kunnanjohtaja Veli Nummela (varalle sivistystoimenjohtaja Erkki Nevanperä)
hallintojohtaja Jari Iso-Koivisto (varalle henkilöstösihteeri Ritva Alarotu)
____________
Valmistelija / lisätiedot: henkilöstösihteeri Ritva Alarotu, p. 0500 267 645
sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi

Khall 36 §
27.1.2014

Jari Iso-Koiviston sanouduttua irti tehtävästään hänen toimikautensa päättyi myös yhteistyö- ja työsuojeluryhmässä.
Henkilöstösihteeri Ritva Alarotu on sanoutunut irti 1.6.2014 lukien. Ennen
työsuhteen päättymistä hänelle on kertynyt vuosilomia ja osaaikaeläkkeellä tehtyjä työpäiviä siten, että varsinaiset tehtävät päättyvät
maaliskuun alkupäivinä. Myös tehtävät YTR:ssä päättyvät tällöin.
Työnantaja on lupautunut järjestämään YTR:lle sihteerin.
Kunnanhallituksen tulee nimetä YTR:ään Jari Iso-Koiviston tilalle varsinainen edustaja ja Ritva Alarodun tilalle varaedustaja.

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus valitsee yhteistyö- ja työsuojeluryhmään varsinaisen jäsenen ja hänelle varajäsenen toimikauden 2014 loppuun saakka.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Kunnanhallitus valitsi toimikauden 2014
loppuun saakka yhteistyö- ja työsuojeluryhmään varsinaiseksi jäseneksi
Marko Lähteen ja varajäseneksi Marjo Nevalan.
_____________

§ 37, KHALL 27.1.2014 18:00
TEUVAN KUNTA
Kunnanhallitus

D: 53/2014
Kokouspäivämäärä
27.01.2014

Sivu 42
37 §

Koulutuspäiviä
Dnro D/53/00.02.01/2014
Valmistelija / lisätiedot: kunnanjohtaja Veli Nummela, p. 040 850 7700
sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi

Khall 37 §

Kunnanhallitukselle esitellään seuraava koulutuspäivä:
- Päätöksenteko kunnassa -teemaseminaari järjestetään 13.2.2014
Kokkolassa. Koulutus antaa syventävää tietoa kunnan päätöksenteosta
ja eri toimijoiden roolista.
Seminaarin ohjelma esityslistan ohessa.

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää osallistumisesta em. koulutukseen.
Päätös: Kunnanhallitus päätti, että seminaariin ei osallistuta yhteisesti,
vaan kukin hallituksen jäsen osallistuu oman päätöksensä mukaisesti.
____________

§ 38, KHALL 27.1.2014 18:00

D: 53/2014

Sivu 43

Kokouspäivämäärä
27.01.2014

TEUVAN KUNTA
Kunnanhallitus

38 §

Ilmoitusasiat, kunnanhallitus 27.1.2014
Dnro D/53/00.02.01/2014
Khall 38 §

Kunnanhallituksen tietoon saatetaan seuraavaa:
-

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kirje
5.12.2014; Etelä-Pohjanmaan TE-toimiston palveluajat

-

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen työllisyyskatsaus joulukuulta 2013
seuraavasti:
Työttömiä työnhakijoita
(ml. henk.koht. lomautetut)
- miehiä
- naisia
- alle 25-vuotiaita
- yli 50-vuotiaita
- yli vuoden työttömänä
Avoimia työpaikkoja
Työttömyysaste

joulukuu
321
186
135
38
148
38
4
13,0 (marraskuulla 10,9)

- Etelä-Pohjanmaan liiton maakuntahallituksen pöytäkirja 16.12.2013 ja
esityslista 20.1.2014
- Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitoksen yhteenveto kuntaosuuksista v.
2014; Teuvan kunnan osuudet käyttötalouteen 457 267 e ja investointeihin 21 978 e, yhteensä 479 245 euroa
- Kuntarahoitus Oyj:n kirje 10.1.2014; osakkeiden omistustiedot
31.12.2013
- Seinäjoen koulutuskuntayhtymän yhtymähallituksen pöytäkirja
16.12.2013
- Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän johtokunnan pöytäkirjanotteet 20.1.2014
§4
§5
§8

Liikelaitoskuntayhtymän talouden kuukausiseuranta / marraskuu
2013
Lisätalousarvio 2013 / yhteistoimintalautakunnan tilauksen muutos
Talousarvion 2013 investointiosan muutos / EP-Potin laajennus

- Teknisen toimen tekemä selvitys 9.1.2014; teollisuushalli Horontie 238 rakentamisen loppukustannukset
Kja

Sopimus tilintarkastuspalveluiden tuottamisesta tilivuosille 2013 – 2016 ja
tilintarkastustoimeksiannon vahvistuskirje

Ehdotus: Asiat merkitään kunnanhallituksen tietoon saatetuksi.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
_____________

§ 39, KHALL 27.1.2014 18:00

D: 430/2013
Kokouspäivämäärä
27.01.2014

TEUVAN KUNTA
Kunnanhallitus

Sivu 44
39 §

Rakennusvalvonnan viranomaistehtävien maksuperusteet, tarkennus päätökseen
Dnro D/430/10.03.00.00/2013
Aikaisemmat käsittelyt:

Rakennuslautakunta 11.12.2013 § 34
Kunnanhallitus 13.1.2014 § 11
Valmistelija / lisätiedot: rakennustarkastaja Vesa Osmo, puh. 0500-286115
sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi

Rakennusltk.34 §
11.12.2013

Maankäyttö- ja rakennuslain 145 §:n mukaan luvan hakija tai toimenpiteen
suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä kunnalle maksun, jonka perusteet määrätään kunnan hyväksymässä taksassa.
Teuvan kunnan rakennusvalvonnan viranomaistehtävien maksuperusteissa, jotka ovat tulleet voimaan 1.1.2008, ei ole erikseen mainintaa tuulivoimaloista, matkaviestintukiasemista ja muista mastoista. Etenkin tuulivoima
aiheuttaa laajaa selvitystä ja katselmuksia, joten olisi selväpiirteisempää jos
rakennustoimenpiteelle olisi erikseen määritelty hinta maksuperusteissa.
Kurikassa ja Jalasjärvellä tuulivoimalan valvontamaksuksi on määritelty
300 euroa + voimalan tehon mukaan 150 euroa/MW, matkaviestintukiaseman ja maston maksuksi Kurikassa 100 euroa ja Jalasjärvellä 230 euroa.
Karijoella tuulivoimalan valvontamaksuksi on määritelty 800 euroa ja matkaviestintukiaseman 600 euroa.

Rakennustarkastaja

Ehdotus: Rakennuslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että rakennusvalvonnan viranomaistehtävien maksuperusteisiin lisätään:
- tuulivoimala, isokokoinen 800 euroa
- matkaviestintukiasema ja masto 400 euroa.
Päätös: Hyväksyttiin.
___________

Khall 11 §
13.1.2014
Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy rakennuslautakunnan ehdotuksen.
Keskustelun kuluessa Sakari Tamsi esitti, että isokokoisiksi luokitellaan nimellisteholtaan yli 1000 kW tuulivoimalat.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin em. tarkennuksella yksimielisesti.
____________

Khall 39 §
27.1.2014

Tarkennetaan kunnanhallituksen 13.1.2014 tekemää päätöstä.
Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy, että rakennusvalvonnan viranomaistehtävien maksuperusteisiin lisätään:
- tuulivoimalan rakennuslupa/valvontamaksu
o 1000 kW tai yli 800 euroa
o alle 1000 kW 600 euroa
- matkaviestintukiasema ja masto 400 euroa.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
____________

§ 9998, KHALL 27.1.2014 18:00

Sivu 45

Oikaisuvaatimusohjeet
Muutoksenhakukiellot
Kieltojen
perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:
Pykälät: 22 – 25, 30, 33 ja 38

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 26 – 29, 31 – 32, 34 – 37 ja 39

Hallintolainkäyttölaki 5 §:n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa
hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

Oikaisuvaatimusohjeet
Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite
Teuvan kunnanhallitus
PL 25, 64701 TEUVA
Porvarintie 20 A 4, 64700 TEUVA
faksi (06) 267 1070
sähköposti: kunta@teuva.fi
Pykälät: 26 – 29, 31 – 32, 34 – 37 ja 39

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

