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Paikka

Kuohun kokoustila

Aika

17.02.2014 klo 18.00 – 20.35 (iltakoulu klo 20.35 – 21.10)

Saapuvilla olleet jäsenet

Muut saapuvilla olleet

Leppäniemi Jukka
Kaleva Paula
Kiviluoma Jarmo
Heinola Arto
Mäntylä Anu
Ranta-Muotio Aulis
Riippi Johanna
Tuisku Minna-Liisa
Tamsi Sakari
Aho Hannu

puheenjohtaja §:t 40-46 ja 48-55
I varapuheenjohtaja, puheenjohtaja § 47
II varapuheenjohtaja, poissa
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
varajäsen
varajäsen

Lehtimäki Esko
Rinta-Uppa Simo
Mäntysaari Matti
Salonen Markku
Nummela Veli
Lähde Marko

valtuuston puheenjohtaja
valtuuston I varapuheenjohtaja
valtuuston II varapuheenjohtaja
kunnaninsinööri, asiantuntija
kunnanjohtaja, esittelijä
hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Työjärjestys

Hyväksyttiin työjärjestys.

Asiat

§:t 40 - 55

Pöytäkirjan tarkastajat
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Arto Heinola ja Paula Kaleva §:t 40-46 ja 48-55
sekä Anu Mäntylä § 47.
Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus

Jukka Leppäniemi
puheenjohtaja
§ 40-46 ja 48-55

Paula Kaleva
puheenjohtaja
§ 47

Marko Lähde
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastusmerkinnät
Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Teuva 20.2.2014

Arto Heinola

Paula Kaleva
§:t 40-46 ja 48-55

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä
Teuvan kunnanvirastossa 20.2.2014

Marko Lähde, hallintojohtaja

Anu Mäntylä
§ 47
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Palvelutalon rakentaminen Lehtiharjun alueelle
Dnro D/69/10.03.02/2014
Valmistelija / lisätiedot: kunnainsinööri Markku Salonen, p. 050 386 46 6
sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi

Khall 40 §

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän johtokunta on käsitellyt
Lehtiharjun sairaalan palvelurakenteita vuonna 2013. Toiminta tulee muuttumaan kevään 2014 aikana. 1.6.2014 osastotoiminnan päättymisen jälkeen alueella on 14-paikkainen tehostetun palveluasumisen yksikkö nykyisessä rakennuksessa sekä 14-paikkainen Mäntyniemen tehostetun palveluasumisen yksikkö.
Vuosina 2012 ja 2013 on Lehtiharjun kehittämissuunnitelmissa tavoitteeksi
asetettu uuden rakennuksen rakentaminen alueelle. Tilassa olisivat mm.
nykyisen Mäntyniemen ja osasto 2:n tulevat toiminnot. Suunnittelutyötä on
tältä osin jatkettu yhdessä Teuvan kunnan kanssa.
Teuvan kunnan teknisessä toimessa on meneillään asemakaavamuutos
Lehtiharjun alueella siten, että Mäntynimen ja Tammitien välissä olevat
pientaloasumiseen tarkoitetut tontit muutetaan julkisen palvelun korttelialueeksi. Kaavaehdotus on parhaillaan nähtävillä ajalla 15.1. – 14.2.2014.
Kaava mahdollistaa mm. vanhusten hoitoa palvelevan hoitoyksikön rakentamisen Tammitien varrella olevalle alueelle.
Teuvan kunta on kartoittanut valtakunnallisten hoivapalveluja tarjoavien yritysten mahdollisuutta rakentaa alueelle vanhusten asumispalveluja tarjoava
yksikköä.
Koy Artun Hoiva-asunnot on tehnyt hankesuunnitelman koskien uutta 45paikkaista palveluasumisen yksikköä Lehtiharjun alueelle. Suunnitelman
perusajatuksena on se, että Artun Hoiva-asunnot Oy rakentaa toimitilat ja
sen jälkeen niissä toimiva palvelujen tuottaja päätetään erikseen. Yksikön
kohderyhmänä ovat ikäihmiset. Hankkeen kokonaiskustannus on lähes 5,5
miljoonaa euroa, josta suunnitelman mukaan on 95 % korkotukilainaa. Korkotuki haetaan ARAlta. Rakentamisen valmistumisajaksi tavoitellaan vuoden 2015 alkusyksyä. Palvelutalon rakentamisesta on neuvoteltu Teuvan
kunnan ja SPLLKY:n kanssa, viimeksi 27.1.2014 ja 4.2.2014.
LLKY:n alueella Suupohjassa on 4 kuntaa, joissa tehostetun palveluasumisen järjestelyt selviävät esityslistan ohessa olevista LLKY:n johtokunnan
kokouspöytäkirjan aineistoista. LLKY tuottaa palveluja sekä omana toimintana että ostopalveluna.
Teuvalla tehostettua palveluasumista on omana toimintana Henriikkakodissa ja Mäntyniemessä sekä ostopalveluna Niittytuvassa. Yli 75-vuotiaisiin
suhteutettuna tehostettua palveluasumista on Teuvalla jäsenkunnista alueella selvästi vähiten. Pienkoteja on lakkautettu, niitä on jäljellä vielä 3 kpl.
Uudisrakennuksen asukkaat tulisivat Lehtiharjusta (14) sekä purettavasta
Mäntyniemestä (14). Lisäksi palveluasumisen paikkaa odottaa Teuvalla yli
20 ihmistä. Palveluasumisen paikkaa odottavia on pääasiassa kuntoutusosastolla, jonka ei tulisi olla kenenkään koti. Toisaalta kuntoutusosaston
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paikat tarvittaisiin LLKY:ssä kuntoutustoimintaan nykyistä tehokkaammin.
Rakentaminen palvelee siten myös laitoshoidon purkua koko Suupohjassa.
Todellinen tarve Teuvalla on tehostetussa palveluasumisessa 40-45 asukaspaikalle. Pienkodit purkamalla voisi tarve olla suurempi, mutta se ei ole
taloudellisesti ja toiminnallisesti järkevää niiden sijainnista (lähellä terveyskeskusta) johtuen. Suupohjan alueella muissa kunnissa palveluasumisen
paikkoja on tarjolla, joten rakentaminen tulee mitoittaa Teuvan tarpeen mukaisesti. Palveluasumisen tarve tulee arvioida suhteessa kotihoitoon vuosikymmeniksi eteenpäin. Teuvalla em. palveluasumisen tarve kohdistuu
mm. dementikkojen, psykogeriatristen ja muiden ikäihmisten palvelutarpeisiin. Palveluasumiseen kuuluu myös erilaisten apuvälineiden käyttömahdollisuus. Lehtiharjun alue on asumisympäristönä erinomainen.
Suupohjassa palveluasumisen asiakkaiden tulot ovat alhaiset, joten uusien
toimitilojen vuokrataso määrittää merkittävästi hankkeen taloudellisuutta
erityisesti kunnan/liikelaitoskuntayhtymän kannalta. Mikäli asiakkaan kokonaiskustannukset ovat korkeat, tulee uusi palvelu kalliiksi liikelaitoskuntayhtymälle. On tärkeätä, että vuokrataso ei ylitä alueen vuokratasoa ja että hoitopäivän hinta noudattaa liikelaitoskuntayhtymän tasoa. Kokonaistaloudella
on erityinen merkitys, kun osa asiakkaista voi tarvita tavallista enemmän
myös kalliimpia hoivan palveluja ja/tai lääkitystä sekä apuvälineitä.
Suunnitelmasta 27.1.2014 käydyssä keskustelussa on päädytty ratkaisuun,
jossa asukaspaikkojen tarve olisi 45 ja palvelut tuottaa vain yksi toimija (ulkopuolinen tai LLKY).
Terveyspalvelujohtaja Kirsti Kähärä ja ikäihmisten palvelupäällikkö Eila
Runsala ovat myös tutustuneet suunnitelmaan neuvottelussa 4.2.2014.
Esityslistan lisätietona ovat hankesuunnitelmaluonnos, pohjapiirros sekä
muistio neuvottelusta 27.1.2014 ja 4.2.2014, joista selviävät yksityiskohdat
tarkemmin.
LLKY:n johtokunta on käsitellyt asiaa 10.2.2014 pitämässään kokouksessa
(esityslistan ohessa).
Kja

Ehdotus: Teuvan kunta puoltaa esitettyä 45-paikkaista ikäihmisten hoivakotia investorin rahoitushakemuksen mukaisesti toteutettavaksi. Hankkeen
tarpeellisuus palveluntuotannon parantamiseksi ja turvaamiseksi on esitetty
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän erillisessä lausunnossa.
Hanke sijoittuu kuntakeskuksen läheisyyteen Lehtiharjun alueelle, jossa
hoivapalveluja on jo perinteisesti tuotettu. Kyseessä on kunnan omistuksessa oleva, YS-merkintäinen kortteli 241. Hoivakodille tarvittava tontti tullaan lohkomaan nykyisestä määräalasta, jolloin hoivakotihankkeelle voidaan muodostaa ja osoittaa ARAn enimmäishinnan mukainen vuokratontti
riittävällä rakennusoikeudella, joka on noin 2700 kerros m2. Nykyisen tontin
kaavamerkintä, käyttämätön rakennusoikeus sekä kaavan rakennusmääräykset ovat hankkeen kannalta sinänsä riittävät ilman kaavamuutosta tai
edes kaavasta poikkeamista. Pelkkä tonttijaon muutos on siis riittävä kaavoitustekninen toimenpide.
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Palveluntuotannon ja tulevan toiminnan kannalta merkittävää on, että kaikki lähipalvelut sijaitsevat kohtuullisella etäisyydellä tulevasta hoivakodista.
Kodinomainen rakennus sopii hyvin ympäröivään rakennus- ja palvelukantaan ja sen avulla voidaan tiivistää yhdyskuntarakennetta. Hoivakodin
suunnitelmaratkaisu mahdollistaa kunnan näkemyksen perusteella hoivapalvelujen laadukkaan ja kustannustehokkaan tuottamisen. Hoivakoti on
asuntopoliittisesti sekä kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi erittäin tarpeellinen.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
___________

§ 41, KHALL 17.2.2014 18:00
TEUVAN KUNTA
Kunnanhallitus

D: 63/2013
Kokouspäivämäärä
17.02.2014

Sivu 5
41 §

Hammashoitolan rakennuttamistehtävien kilpailutus
Dnro D/63/10.03.02/2013
Aikaisemmat käsittelyt:

Kunnanhallitus 2.12.2013 § 254
Valmistelija / lisätiedot: kunnaninsinööri Markku Salonen, p. 050 386 4626
sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi

Khall 254 §
2.12.2013

Teknisellä toimella on toteutettavana mittava rakentamisohjelma, joka jatkuu myös vuoden 2014 ajan. Parhaillaan on menossa Koulukeskuksen 1vaiheen toteutus. Hanke valmistuu 3.1.2014 mennessä, jonka jälkeen aloitetaan Lukion saneerauksen eli 2-vaiheen suunnitelmien läpikäynti ja rakentamisen valmistelu.
Suun terveydenhoidon tilojen suunnitelmat terveyskeskuksen yhteyteen
ovat valmistuneet syyskuussa 2013 ja suunnitelmien pohjalta on mahdollista käynnistää hankeen rakentamistoimet.
Teknisellä toimella ei ole nykyisillä rakennuttamiseen ja rakentamiseen soveltuvilla resursseilla mahdollista hoitaa samanaikaisesti usean mittavan
rakennuttamis- ja rakentamisprosessin toteutusta.
Suun terveydenhoidon tilojen rakennuttamis- ja rakentamisprosessin toteutukseen tarvitaan lisäresursseja hoitamaan kohteen rakennuttamista ja rakentamisen valvontaa.
Tekninen toimi on valmistellut esityslistan liitteenä olevat rakennuttamisen
tarjouspyyntöasiakirjat valintakriteereineen. Tilaajan arvion mukaan hankinta ei ylitä 30 000 euroa.
Konsulttikilpailutus toteutettaisiin joulukuussa 2013 ja konsulttivalinnan jälkeen käynnistetään hankkeen rakennuttamistoimet ja rakentaminen aloitettaisiin huhtikuun loppuun mennessä.

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä suun terveydenhoidon tilojen
rakennuttamistehtävien tarjouspyynnön ja pyytää tarjoukset seuraavilta
konsulttiyrityksiltä välittömästi
Pöyry Oy, Seinäjoki
ISS Proko Oy, Seinäjoki
Lakea Oy, Seinäjoki
Conline Oy, Vaasa
Ramboll Finland Oy, Vaasa
WasaPlan Oy, Vaasa
FCG Planeko Oy, Vaasa
Pöyry Oy, Vaasa
Rakennusaikaisen valvonnan järjestämisestä päätetään erikseen myöhemmin.
Päätös: Keskustelun jälkeen ehdotus hyväksyttiin tarkennettuna. Tarjouspyyntöasiakirjojen saajiin lisättiin Suunnittelutoimisto Anttila, Virrat. Lisäksi
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tarjouspyynnössä pyydetään erillistarjous kohteen rakennustyöaikaisesta
paikallisvalvonnasta.
___________
Khall 41 §
17.2.2014

Tekninen toimi on lähettänyt konsulttitarjouspyynnöt 13.1.2014 päivätyllä
kirjeellä ja pyytänyt tarjouksia hammashoitolan rakennuttamistehtävistä
31.1.2014 kello 15.00 mennessä. Määräaikaan mennessä saatiin vain yksi
tarjous ISS Proko Pohjanmaa Oy:ltä.
Tarjousten avaaminen
Saatu tarjous on avattu 3.2.2014 klo 9.10. Tarjous sisältää tarjoushinnat
kaikkien tarjouspyynnön mukaisten työsuoritusten osalta.
Tarjousten avauspöytäkirja on esityslistan ohessa.
Tarjoajien soveltuvuus
- Tekninen suorituskyky, taloudellinen asema, rikkeettömyys
Tarjousasiapapereiden mukaan soveltuvuusehdot täyttyvät.
- Yhteiskuntavelvoitteiden hoitaminen
Tarjousten liitteinä olevien asiapapereiden perusteella on todettu em. velvoitteet hoidetuiksi.
Tarjousten hyväksyttävyys/tarjouspyynnönmukaisuus
Tarjous on asianmukaisesti laadittu tarjouspyynnön liitteenä olleelle tarjouslomakkeelle, mitä on edellytetty. Annettu tarjous on tarjouspyynnön
mukainen ja täyttää kunkin työsuorituksen osalta tarjouspyynnössä edellytetyt vähimmäisvaatimukset
Rakennuttamis- ja valvontatehtävät

€ (alv 0 %)

1. Rakennuttamistehtävät
2. rakennustöiden paikallisvalvontatehtävät
3. TATE töiden paikallisvalvontatehtävät
Yhteensä
Vertailu
Koska on saatu vain yksi tarjous, vertailun sijaan on
tarjouksen hyväksymiseksi tai hylkäämiseksi.

10 200
14 350
8 850
33 400
arvioitava edellytyksiä

Tilaajan näkemyksen mukaan tarjouksen työtuntiarvio vastaa kaikkien tarjouspyynnön mukaisten työsuoritusten osalta kohteen edellyttämää rakennuttamis- ja valvontatehtävien työmääriä. Annettu tarjoushinta on hintatasoltaan vastaava mitä rakennuttaja- ja valvontatehtävien suorittamisesta
konsulttitoimistoille alueella viimeaikaisissa toimeksiannoissa on maksettu.
Edellä mainituin perustein tarjous voidaan hyväksyä.
Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy ISS Proko Oy:n tarjouksen.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
_____________
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Teuvan kunnan jätevesiratkaisu 2015 alkaen
Dnro D/45/14.05.01.00/2012
Aikaisemmat käsittelyt:

Kunnanhallitus 5.3.2012 § 27
Kunnanvaltuusto 26.3.2012 § 4
Valmistelija/Lisätiedot: kunnaninsinööri Markku Salonen gsm 050 386 4626,
sähköposti: etunimi.sukunimi@teuva.fi

Khall 27 §
5.3.2012

Teuvan kunta on yhdessä Kristiinankaupungin, Närpiön ja Karijoen (jäljempänä yhteenliittymä) kanssa neuvotellut kuntien jätevesien yhteispuhdistuksesta M-realin hallinnoimalla jätevesipuhdistamolla Kaskisissa.
Jätevesiyhteistyöstä on pidetty useita kuntien ja M-realin edustajien välisiä
yhteistyöneuvotteluja vuoden 2011 ja 2012 aikana. Neuvotteluissa on työstetty yhteistyösopimusta yhteenliittymän ja M-realin välillä. Sopimusneuvottelut on saatu vaiheeseen, jossa neuvoteltu yhteistyösopimus voidaan tuoda kuntien päätöksentekoon.
Liitteenä oleva yhteistyösopimusluonnos on M-realin hallituksen käsittelyssä joulukuussa 2011 ja yhtiön on hyväksynyt sen. Luonnokseen on ko. käsittelyn jälkeen tehty muutamia pieniä täydennyksiä, jotka M-real on hyväksynyt.
Teuvan kunta käy kuntaliitosneuvotteluja Kauhajoen ja Kurikan kaupunkien
kanssa. Teknisen ryhmän työstettävänä on ollut vertailulaskelmien tekeminen Teuvan eri vaihtoehdoista jätevedenpuhdistuksen osalta. Liitteessä on
esitetty eri vaihtoehtoratkaisut sekä niiden kustannusvaikutukset.
Yhteenliittymä on myöskin selvittänyt jäteveden puhdistuksen toiminnan
organisointia ja investointien suuruutta sekä kustannusjakoja eri kuntien
kesken.
Jätevesiyhteistyö on suunniteltu toteutettavan yhtiöpohjalta, jossa kunnat
sijoittavat perustettavaan yhtiöön peruspääoman ja yhtiö investoi kaikki tarvittavat siirtolinjat sekä vastaanottoaseman. Yhtiön kulut muodostuisivat jäteveden puhdistuksen kustannuksista sekä investointien kuoletuskustannuksista, jotka kunnat maksaisivat aiheuttamisperiaatteella eli puhdistettavien jätevesien määrän suhteessa. Esityslistan ohessa ovat esitys yhteisyrityksen yhtiöjärjestyksestä sekä selvitys osakkaiden maksuosuuksista, osakepääoman jakautumisesta sekä rahoituksesta.
Yhtiön nimeksi on ehdotettu Oy Botnia Sewer Ab.

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus päättä esittää kunnanvaltuustolle, että
-

Teuvan kunta suuntautuu jätevesiyhteistyössä rannikon suuntaan ja
liittyy mukaan yhdessä Närpiön ja Kristiinan kaupunkien sekä Karijoen
kunnan kanssa perustettavaan Oy Botnia Sewer Ab jätevesiyhtiöön
21,4 %:n osuudella

-

Teuvan kunta hyväksyy, että Oy Botnia Sewer Ab:n osakepääoman
osakemerkintä voidaan jakaa kahteen osaan siten, että perustamisen
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yhteydessä osakepääomasta merkitään 25 % eli 500 000 €. Lisäksi
Teuvan kunta päättää merkitä perustamisen yhteydessä osakepääomasta Teuvan kunnan osuuden 21,4 %.
-

se nimeää yhtiön perustamista käsittelevään yhtiökokoukseen edustajat

Päätös: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että
-

Teuvan kunta suuntautuu jätevesiyhteistyössä rannikon suuntaan ja
liittyy mukaan yhdessä Närpiön ja Kristiinankaupungin kaupunkien sekä Karijoen kunnan kanssa perustettavaan Oy Botnia Sewer Ab jätevesiyhtiöön 21,4 %:n osuudella;

-

Teuvan kunta hyväksyy, että Oy Botnia Sewer Ab:n osakepääoman
osakemerkintä voidaan jakaa kahteen osaan siten, että perustamisen
yhteydessä osakepääomasta merkitään 25 % eli 500 000 €. Lisäksi
Teuvan kunta päättää merkitä perustamisen yhteydessä osakepääomasta Teuvan kunnan osuuden 21,4 %.

-

ehtona on, että Närpiön ja Kristiinankaupungin kaupungit sekä Karijoen
kunta osaltaan hyväksyvät suunnitelman mukaiset osakkuudet ja vastuut yhtiössä. Yhtiöön tulee laatia osakassopimus, jossa sovitaan keskeiset toiminta- ja rahoitusperiaatteet.

valtuusto nimeää yhtiön perustamista käsittelevään yhtiökokoukseen
edustajat.
____________

-

Kvalt 4 §
26.3.2012

Khall 42 §
17.2.2014

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Kunnan varsinaiseksi edustajaksi yhtiökokoukseen valittiin Esko Lehtimäki. Varaedustajaksi nimettiin Teijo Toivonen.
____________

Teuvan kunnan päätöksen jälkeen Kristiinankaupunki on vetäytynyt hankkeesta 2012 aikana. Myös Karijoen osallistuminen hankkeeseen ei toteudu,
koska heidän jätevedet on suunniteltu johdettavaksi Metsä Boardille Kristiinankaupungin kautta. Teuvan kunnanvaltuuston 5.3.2012 päätöksen ehdot eivät ole täyttyneet, joten päätös on rauennut
Kaikkien kolmen kunnan yhteishankkeen osalta on jätetty vuonna 2012
maalikuussa anomus vesihuoltoavustuksesta. Teuvan kunta ja Närpiön
kaupunki ovat keväällä 2013 uudistaneet hakemuksen keskinäisen hankkeensa osalta. Vuoden 2013 aikana on selvitetty yhteispuhdistuksen edellytyksiä yhdessä Metsä-Boardin kanssa Teuvan ja Närpiön hankkeen osalta.
Selvitysten perusteella yhteinen hanke on mahdollinen. Hankkeen osalta
jäteveden puhdistuksen kokonaiskustannukset hieman nousevat, mutta
ovat 20-30 vuoden aikajänteellä kuitenkin kilpailukykyiset verrattuna omien
puhdistamojen saneerauksen vaihtoehtoihin.
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D: 45/2012
Kokouspäivämäärä
17.02.2014

TEUVAN KUNTA
Kunnanhallitus

Sivu 9
42 §

Teuvan ja Närpiön yhteishankkeen kokonaiskustannukset verkostojen rakentamisesta olisivat noin 7,8 milj.euroa + muutosinvestoinnit Metsä Boardin puhdistamolla noin 1,5 milj.euroa. Arvioitu valtionavustus toteutukseen
voisi olla 1,8 - 2,5 milj.euroa.
Yhteispuhdistamohankkeesta on jätetty myös ELY-keskukselle valtion vesihuoltosavutushakemus alkuvuodesta 2013.
Ympäristöministeriöstä vuoden 2014 alussa saadun tiedon mukaan hankkeelle voidaan mahdollisesti saada vuonna 2014 avustusta noin 0,8 milj.
euroa. Vuosille 2015 ja 2016 kohdistuvista avustuksista päätetään tulevien
vuosien valtion talousarvion laadinnan yhteydessä.
Teuvan kunnanhallituksen edustajien ja Närpiön kaupungin edustajien
kanssa on pidetty 27.1.2014 yhteistapaaminen, jossa keskusteltiin yhteispuhdistamohankkeen toteutusedellytyksistä. Neuvottelujen tuloksen molemmilla kunnilla oli positiivinen kanta yhteispuhdistamohankkeen toteuttamiseksi, mikäli hankkeeseen saadaan valtion avustuksia noin 1,8 - 2,5 milj.
euroa.
Närpiön kaupunki on kokouksessaan 11.2.2014 esittänyt tukensa yhteispuhdistamohankkeelle ja Oy Närpes Vatten Ab:n hallitus on 28.1.2014 kokouksessaan päättänyt yhteistyöstä ja yhteistyön periaatteista esityslistan
liitteenä olevan suunnitelman mukaisesti.
Esityslistan ohessa myös päivitetty yhteenveto yhteispuhdistamohankkeen
toteutusperiaatteista ja –kustannuksista.
Kja

Ehdotus: Teuvan kunnanhallitus päättää
-

että Teuvan kunta suuntautuu jätevesiyhteistyössä rannikon suuntaan
ja hyväksyy liitteessä esitetyt periaatteet jätevesiyhteistyön toteuttamiseksi;

-

että hankkeen suunnittelu voidaan käynnistää tämän periaatepäätöksen mukaisesti;

-

lähteä siitä, että hankkeelle saadaan riittävä valtion vesihuoltoavustus.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
____________

§ 43, KHALL 17.2.2014 18:00

D: 60/2014
Kokouspäivämäärä
17.02.2014

TEUVAN KUNTA
Kunnanhallitus

Sivu 10
43 §

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston lausuntopyyntö Mellevä Oy:n ympäristölupahakemuksesta, Tarkankeitaan turvetuotantoalue
Dnro D/60/11.01.00.05/2014
Valmistelija / lisätiedot: kunnaninsinööri Markku Salonen, p. 050 386 4626
sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi

Khall 43 §

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto pyytää kunnan lausuntoa
27.2.2014 mennessä Mellevä Oy / Mika Latvaniemen Tarkankeitaan turvetuotantoalueen
ympäristölupahakemuksesta,
diaarinumero
LSSAVI/68/04.08/2013.
Mellevä Oy hakee lupaa turvetuotannon aloittamiseksi 25 ha:n suuruisella
Tarkankeitaan turvetuotantoalueella, joka sijaitsee noin 13 km Teuvan keskustaajamasta kaakkoon, lähellä Kauhajoen kaupungin rajaa. Tarkankeitaalla tuotetaan alkuvaiheessa ympäristöturvetta ja myöhemmin jyrsinturvetta ja palaturvetta vuosittain n. 14 000 m3. Toiminnan kestoksi on arvioitu
15-25 vuotta.
Kuivatusvedet käsitellään sarkaojarakenteiden, laskeutusaltaan ja ympärivuotisesti toimivan pintavalutuskentän avulla. Hakemuksen mukaan Tarkankeitaan (25 ha) vuosittaiset bruttopäästöt ovat tuotantovaiheessa n. 571
kg kiintoainetta, n. 233 kg typpeä ja n. 7 kg fosforia. Kuivatusvedet johdetaan tuotantoalueen laskuojasta Mortikanojan kautta Karijokeen ja edelleen
Lapväärtinjokeen.
Tuotantoalue sijaitsee noin 40 m:n etäisyydellä Lutakkonevan Natura 2000alueeseen kuuluvasta Tarkankeitaan suoalueesta. Hakijan mukaan Tarkankeitaan turvetuotannolla ei tule olemaan merkittävää vaikutusta suojelualueen vesitalouteen ja suoluontoon.
Hakijan mukaan Tarkankeitaan turvetuotannon aloittaminen tulee nostamaan Karijoen ravinne- ja kiintoainepitoisuuksia vähäisissä määrin.
Hankealueen välittömässä läheisyydessä ei ole vakituista tai vapaa-ajan
asutusta. Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat noin kilometrin etäisyydellä tuotantoalueen reunasta sen luoteis- ja länsipuolella. Hakemuksessa esitetyn arvion mukaan Tarkankeitaan turvetuotanto ei aiheuta pölyn tai melun
ohjearvojen ylittymistä asutuksen läheisyydessä.
Kunnaninsinöörin esitys: Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan seuraavaa:
Teuvan kunta pitää tärkeänä, että Suupohjan alueella on paikalliseen yrittäjyyteen perustuvaa turvetuotantoa, joka tuottaa erilaisia turvelajikkeita sekä
paikallisia että maakunnallisia tarpeita vastaavasti.
Kokemäenjoen - Saaristomeren – Selkämeren (Läntinen vesienhoitoalue)
alueen jokivesien tilan parantamiseen on viime vuosien aikana tehty määrätietoista työtä ja alueen vesienhoitosuunnitelma vuoteen 2015 on saanut
hyväksynnän 10.12.2009. Suunnitelman mukaan Lapväärtinjoen pintavesien tila on latvaosiltaan hyvä ja Karijoen osalta tyydyttävä.
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Kokouspäivämäärä
17.02.2014
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Teuvan kunta pitää tärkeänä, että läntisen vesienhoitoalueen jokien suojelutyötä ja veden laadun parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä jatkettaisiin
määrätietoisesti jo toteutettujen toimenpiteiden pohjalta ja 2009 hyväksytyn
suunnitelman mukaisesti.
Nyt suunnitellun alla olevan turvetuotantoalueen kuivatusvedet johdetaan
tuotantoalueen laskuojista Mortikanojan kautta Karijokeen ja edelleen Lapväärtinjokeen.
Ympäristölupahakemuksessa mainitaan, että turvetuotannon aloittamisen
aiheuttama lisäkuormitus Karijokeen lisääntyy vähäisessä määrin ja voi näkyä erilaisina kalastukseen ja kalojen käyttökelpoisuuteen liittyvinä haittoina, kuten veden tummuutena ja pyydysten likaantumisena. Turvetuotantoalueen laskuojiin sekä Karijokeen että Lapväärtinjokeen aiheuttamien päästöjen ja muiden vaikutusten arvioimiseksi purkuvesistöstä tulisi olla vielä
täsmällisempää tietoa ja tarkempia tutkimuksia, sillä jokien latvavesillä tapahtuvat vedentilan muutosten vaikutukset veden laatuun koko joen osalta.
Teuvan kunta suosittelee nyt suunnitellun turvetuotantoalueen purkuvesien
vaikutusten arvioinnin syventämistä erityisesti taimenkantojen lisääntymisja elinedellytysten turvaamisen osalta sekä rapukantojen selvittämistä. Lisäksi vedenpuhdistusmenetelmien suunnittelussa tulee kiinnittää tarkempaa huomiota mahdollisuuksiin vähentää Mortikanojan veden happamuuspitoisuutta.
Uusien turvetuotantoalueiden käyttöönotossa ja vanhojen lupien uudistamisessa tulisi valumavesien puhdistuksen osalta edellyttää riittävän tehokkaita puhdistus- ja suodatusmenetelmiä siten, että valumavesien sisältämä ravinnekuormitus ja vesien mukana mahdollisesti kulkeutuvat kiintoaineet eivät huononna metsä- ja suo-ojien, valtaojien, jokiuomien ja jokivesien tilaa
ja pienennä niiden virtaamia entisestään mahdollisten kiintoaineiden kulkeutumisen johdosta. Uuden turvetuotantoalueen perustemaisella ja valumavesien johtamisella suo-ojien kautta Mortikanojan kautta Karijokeen ja
edelleen Lapväärtinjokeen ei myöskään saa pitkällä tähtäimellä nopeuttaa
valta- ja jokiuomien rehevöitymistä ja umpeenkasvua siten, että niiden perkaamistarve nopeutuu. Luonnon ja jokiympäristön monimuotoisuuden kannalta on myös ensiarvoisen tärkeää, että uusien turvetuotantoalueiden
käyttöönotolla ei huononneta jokivesien tilaa. Tavoitteena tulee kaikilta osin
olla, että lyhyellä ja pitkällä aikavälillä jokivesien tilaa saadaan parannettua
nykyisestään. Erityisesti tulee kiinnittää huomiota vesienhoitosuunnitelmassa mainittujen Isojoen - Teuvanjoen sekä Karijoen - Lapvärtinjoen hydrologis-morfologisen tilan parantamistoimenpide-esimerkkien mukaisiin toimenpiteisiin. Hydrologista tilaa voidaan parantaa virtausolosuhteita parantamalla ja morfologista tilaa kalojen elinkierron parantamisella. Vesienhoitosuunnitelman mukaan myös em. jokien fosfori kuormitukselle on esitetty
35 %:n ja typpikuormitukselle 30 %:n vähennystarve.
Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy valmistelijan esityksen.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
___________
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D: 57/2014
Kokouspäivämäärä
17.02.2014

TEUVAN KUNTA
Kunnanhallitus
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Irtisanoutuminen Teuvan kunnan sivistystoimenjohtajan virasta
Dnro D/57/01.01.04.00/2014
Valmistelija / lisätiedot: hallintojohtaja Marko Lähde, p. 040 630 2505
sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi

Khall 44 §

Sivistystoimenjohtaja Erkki Nevanperä on 22.1.2014 päivätyllä kirjeellään
pyytänyt eroa Teuvan kunnan sivistystoimenjohtajan virasta 1.8.2014 alkaen eläkkeelle siirtymisen vuoksi.
Hallintosäännön 43 §:n mukaan kunnanhallitus valitsee sivistystoimenjohtajan ja hallintosäännön 48 §:n mukaan palvelusuhteen päättymisestä päättää se, joka valitsee viranhaltijan.

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää myöntää Erkki Nevanperälle eron sivistystoimenjohtajan virasta 1.8.2014 alkaen.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
____________

§ 45, KHALL 17.2.2014 18:00

D: 58/2014
Kokouspäivämäärä
17.02.2014

TEUVAN KUNTA
Kunnanhallitus

Sivu 13
45 §

Irtisanoutuminen Teuvan kunnan henkilöstösihteerin virasta
Dnro D/58/01.01.04.00/2014
Valmistelija / lisätiedot: hallintojohtaja Marko Lähde, p. 040 630 2505
sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi

Khall 45 §

Henkilöstösihteeri on 14.1.2014 päivätyllä hakemuksellaan pyytänyt eroa
Teuvan kunnan henkilöstösihteerin virasta 1.6.2014 alkaen eläkkeelle siirtymisen vuoksi.
Hallintosäännön 43 §:n mukaan kunnanhallitus valitsee henkilöstösihteerin
ja hallintosäännön 48 §:n mukaan palvelusuhteen päättymisestä päättää
se, joka valitsee viranhaltijan.

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää myöntää Ritva Alarodulle eron henkilöstösihteerin virasta 1.6.2014 alkaen.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
____________

§ 46, KHALL 17.2.2014 18:00

D: 34/2014
Kokouspäivämäärä
17.02.2014

TEUVAN KUNTA
Kunnanhallitus

Sivu 14
46 §

Vakinaista täyttämistä varten aukijulistettavat virat 1.8.2014 alkaen, lupapyyntö kunnanhallitukselta
Dnro D/34/01.01.01.00/2014
Aikaisemmat käsittelyt:

Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta 22.1.2014 § 10
Valmistelija / lisätiedot: sivistystoimenjohtaja Erkki Nevanperä, p. 050 386 4611
sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi

Varhaiskasvatusja koulutusltk 10 §
22.1.2014

Teuvan kunnan koululaitoksessa on ollut lv 2013-2014 väliaikaisesti täytettynä seuraavat virat:
Teuvan yhteiskoulun (Yhtenäiskoulun) ja Teuvan lukion maantiedon ja biologian lehtorin virka, virka oli määräaikainen myös 2012-2013. Virkaa vakinaisesti hoitanut on muuttanut pois paikkakunnalta, jonka jälkeen virka on
ollut määräaikaisesti täytettynä.
Teuvan yhteiskoulun (Yhtenäiskoulu) historian lehtorin virka, virka on ollut
väliaikaisesti täytettynä lv 2013-2014 vakinaisen viranhaltijan kuoltua toukokuussa 2013.
Teuvan yhteiskoulun (Yhtenäiskoulun) ja Teuvan lukion liikunnan lehtorin
virka (tyttöjen liikunta), virka ollut useana vuonna määräaikainen pätevien
hakijoiden puuttuessa.
Teuvan kunnan hallintosäännön (voimaan 1.1.2014) § 41 mukaan:
Viran tai vakituisen työsuhteen haku
Viran tullessa avoimeksi tulee selvittää vaihtoehtoiset tavat kyseisten tehtävien hoitamiseksi. Viran saa täyttää vain, jos kunnanhallitus kyseisen selvityksen perusteella antaa siihen luvan. Viran, johon valtuusto valitsee viranhaltijan, julistaa haettavaksi kunnanhallitus. Muun viran julistaa haettavaksi
toimielin, jonka tehtävänä on valita viranhaltija avoinna olevaan virkaan tai
toimielimen määräämä viranhaltija. Vastaavasti menetellään palkattaessa
työntekijä toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen.
Kunnallisesta viranhaltijasta annettu laki säätää virkasuhteeseen ottamisesta.
Työsopimussuhteeseen henkilö voidaan ottaa myös ilman hakumenettelyä
silloin, kun hän on hoitanut vastaavia tehtäviä määräaikaisesti vähintään
kuusi kuukautta kuitenkin siten, että toimi julistetaan haettavaksi vähintään
sisäisessä haussa.

Siv.tj

Ehdotus: Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta pyytää kunnanhallitukselta lupaa saada julistaa seuraavat virat auki vakinaista täyttämistä varten
1.8.2014 alkaen:

maantiedon ja biologian lehtorin virka
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historian lehtorin virka
liikunnan lehtorin virka (tyttöjen liikunta)
Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.
___________

Khall 46 §
17.2.2014
Kja

Ehdotus: : Kunnanhallitus hyväksyy varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnan esityksen.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
____________

§ 47, KHALL 17.2.2014 18:00

D: 66/2014
Kokouspäivämäärä
17.02.2014

TEUVAN KUNTA
Kunnanhallitus

Sivu 16
47 §

Eronpyyntö luottamustoimesta, Kauhajoen kaupungin yhteistoimintalautakunta
Dnro D/66/00.00.01.00/2014
Valmistelija / lisätiedot: hallintojohtaja Marko Lähde, p. 040 630 2505
sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi

Khall 47 §

Jukka Leppäniemi on 1.2.2014 pyytänyt eroa Kauhajoen kaupungin yhteistoimintalautakunnan jäsenyydestä. Leppäniemi on tullut valituksi
LLKY:n johtokunnan varajäseneksi ja hän katsoo olevansa estynyt toimimaan yhteistoimintalautakunnan jäsenenä.
Kuntalain 38 §:n 3 mom mukaan luottamustoimista voi erota pätevästä
syystä. Eron myöntämisestä päättää se toimielin, jonka valittava luottamushenkilö on.

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto
1)

myöntää Jukka Leppäniemelle eron Kauhajoen kaupungin yhteistoimintalautakunnan jäsenyydestä;

2)

valitsee yhteistoimintalautakuntaan jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi eli vuoden 2016 loppuun.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
Kunnanhallituksen puheenjohtaja Jukka Leppäniemi jääväsi itsensä asian
käsittelyn ajaksi. Puheenjohtajana toimi Paula Kaleva ja pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Anu Mäntylä tämän pykälän osalta.
__________

§ 48, KHALL 17.2.2014 18:00

D: 67/2014
Kokouspäivämäärä
17.02.2014

TEUVAN KUNTA
Kunnanhallitus

Sivu 17
48 §

Yhtenäiskoulun ja lukion yhteisen johtokunnan valitseminen
Dnro D/67/00.00.01.00/2014
Valmistelija / lisätiedot: hallintojohtaja Marko Lähde, p. 040 630 2505
sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi

Khall 48 §

Kunnanvaltuuston 25.11.2013 tekemän päätöksen mukaisesti Teuvan Yhtenäiskoulu on perustettu 1.1.2014 lukien.
Hallintosäännön 13 § mukaan
”Kunnanvaltuusto valitsee yhtenäiskoulun ja lukion yhteiseen johtokuntaan yhdeksän (9) jäsentä ja muiden koulujen johtokuntiin viisi (5)
jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. Lisäksi varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta valitsee jäseniksi yhden opettajakunnan
ja yhden koulun muun henkilökunnan keskuudestaan ehdottamista
henkilöistä sekä yhtenäiskoulun ja lukion yhteiseen johtokuntaan yhtenäiskoulun oppilaiden keskuudestaan esittämän oppilasjäsenen ja
lukion opiskelijoiden keskuudestaan esittämän opiskelijajäsenen. Yhtenäiskoulun ja lukion johtokunnan jäsenistä yhden tulee olla kehitysvammaopetukseen perehtynyt tai kehitysvammaisen omainen. Sopimusperusteisesti yhteistoiminnassa oleva kunta voi nimetä lisäksi yhden jäsenen ko. koulun johtokuntaan.”

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto valitsee
yhtenäiskoulun ja lukion yhteiseen johtokuntaan jäsenet ja varajäsenet sekä nimeää puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan jäljellä olevaksi toimikaudeksi eli vuoden 2016 loppuun.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
__________

§ 49, KHALL 17.2.2014 18:00

D: 352/2013
Kokouspäivämäärä
17.02.2014

TEUVAN KUNTA
Kunnanhallitus

Sivu 18
49 §

Kunnan vaaliviranomaiset europarlamenttivaaleissa 2014
Dnro D/352/00.00.00.01/2013
Aikaisemmat käsittelyt:

Kunnanhallitus 27.1.2014 § 33
Valmistelija / lisätiedot: henkilöstösihteeri Ritva Alarotu, p. 050 026 7645
sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi

Khall 33 §
27.1.2014

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
17.02.2014
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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.
_____________

Khall 49 §
17.2.2014
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 asetti kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunnan sekä laitoksissa toimitettavaa ennakkoäänestystä ja kotiäänestystä varten vaalitoimikunnan seuraavasti:
Horon äänestysalueen vaalilautakunta
puheenjohtaja Mylläri Teija
varapuheenjohtaja Hannuksela Matti
varsinaiset jäsenet
Pohjonen Terhi
Sand Sirkka-Liisa
Kulmala Margareetta
varajäsenet (tulevat varsinaisten tilalle tässä järjestyksessä)
1. Peltoniemi Timo
2. Hautamäki Katja
3. Koivisto Marko

§ 49, KHALL 17.2.2014 18:00

D: 352/2013
Kokouspäivämäärä
17.02.2014

TEUVAN KUNTA
Kunnanhallitus

Keskustaajaman äänestysalueen vaalilautakunta
puheenjohtaja Ovaska Tapani
varapuheenjohtaja Kohtala Simo
varsinaiset jäsenet
Korpela Helena
Eteläpää Risto
Aho Hannu
varajäsenet (tulevat varsinaisten tilalle tässä järjestyksessä)
1. Fossi Hilkka
2. Kohtala Antti Ilmari
3. Kesti Paula
4. Kallio Matti
5. Lehto Raija
6. Tuisku Antti
Norin äänestysalueen vaalilautakunta
puheenjohtaja Rintahaka Tapio
varapuheenjohtaja Murto-Koivisto Pekka
varsinaiset jäsenet
Panttila Eliisa
Pukkila Ulriikka
Korkeamäki Jaana
varajäsenet (tulevat varsinaisten tilalle tässä järjestyksessä)
1. Korkeamäki Vesa
2. Allila Irma
3. Hirviniemi Martti
Perälän äänestysalueen vaalilautakunta
puheenjohtaja Harjula Irma
varapuheenjohtaja Rantakoski Tarmo
varsinaiset jäsenet
Ojanperä Marja-Leena
Haapala Jarmo
Tuomela Heikki
varajäsenet (tulevat varsinaisten tilalle tässä järjestyksessä)
1. Nevanperä Katja
2. Perälä Ulla
3. Penttilä Pekka
4. Latva Ismo

Sivu 20
49 §
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D: 352/2013
Kokouspäivämäärä
17.02.2014

TEUVAN KUNTA
Kunnanhallitus

Sivu 21
49 §

Äystön äänestysalueen vaalilautakunta
puheenjohtaja Sippola Eija
varapuheenjohtaja Kuusela Pirkko
varsinaiset jäsenet
Kiviluoma Juha-Matti
Äystö Arto
Tamsi Pauli
varajäsenet (tulevat varsinaisten tilalle tässä järjestyksessä)
1. Snellman Helena
2. Käkelä Jarmo A.
3. Pihlaja Liisa
4. Välimäki Jaana
Vaalitoimikunta Teuvalla olevissa laitoksissa järjestettävää vaalitoimitusta ja
kotiäänestystä varten
puheenjohtaja Ovaska Tapani
varapuheenjohtaja Kiviluoma Jarmo
varsinaiset jäsenet
Lehto Raija
varajäsenet
1. Mäntysaari Jussi
2. Honkilahti Matti
3. Hakala Jorma E.
4. Lähdes Elli
___________

§ 50, KHALL 17.2.2014 18:00

D: 62/2014
Kokouspäivämäärä
17.02.2014

TEUVAN KUNTA
Kunnanhallitus

Sivu 22
50 §

Edustajien nimeäminen kutsuntalautakuntaan vuonna 2014
Dnro D/62/00.00.01.00/2014
Valmistelija / lisätiedot: hallintojohtaja Marko Lähde, p. 040 630 2505
sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi

Khall 50 §

Pohjanmaan Aluetoimisto on kirjeessään 3.1.2014 pyytänyt kuntaa nimeämään edustajat sekä varamiehet kutsuntalautakuntaan vuodeksi 2014. Valittujen nimi- ja osoitetiedot tulee ilmoittaa Pohjanmaan Aluetoimistoon viimeistään 31.3.2014.
Jäseniksi ja varamiehiksi tulisi, jos mahdollista, valita henkilöitä, joilla on
tietoa kutsunnanalaisten olosuhteista.
Kutsuntatilaisuus on Teuvalla torstaina 5.11.2014.
Vuonna 2013 kutsuntalautakunnassa kunnan edustajina olivat Yrjö Nevanperä (Pekka Viirimäki) ja Jarkko Tuisku (Jukka Muotio).

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää nimetä kutsuntalautakuntaan edustajat
vuodeksi 2014.
Päätös: Kunnanhallitus nimesi kutsuntalautakuntaan kunnan edustajiksi
Yrjö Nevanperän (henkilökohtaiseksi varaedustajaksi Pekka Viirimäen) ja
Jarkko Tuiskun (henkilökohtaiseksi varaedustajaksi Jukka Muotion).
____________

§ 51, KHALL 17.2.2014 18:00

D: 25/2013
Kokouspäivämäärä
17.02.2014

TEUVAN KUNTA
Kunnanhallitus

Sivu 23
51 §

Työnantajan edustajat yhteistyö- ja työsuojeluryhmään (YTR) toimikaudeksi 2013 - 2014
Dnro D/25/00.00.01.01/2013
Aikaisemmat käsittelyt:

Kunnanhallitus 4.2.2013 § 36 ja 27.1.2014 § 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.
Päätös: Kunnanhallitus nimesi yhteistyö- ja työsuojeluryhmään toimikaudeksi 2013 – 2014 työnantajien edustajiksi seuraavat henkilöt:

§ 51, KHALL 17.2.2014 18:00
TEUVAN KUNTA
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D: 25/2013
Kokouspäivämäärä
17.02.2014

Sivu 24
51 §

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.
__________

Khall 51 §
17.2.2014

Kja

Marjo Nevala työntekijänä ei voi edustaa työnantajan viranhaltijaedustajaa
YTR:ssä, joten Ritva Alarodun tilalle varaedustajaksi täytyy valita toinen
henkilö.
Ehdotus: Kunnanhallitus valitsee yhteistyö- ja työsuojeluryhmään Marko
Lähteen varaedustajan toimikauden 2014 loppuun saakka.
Päätös: Kunnanhallitus valitsi yhteistyö- ja työsuojeluryhmään Marko Lähteen varaedustajaksi Aki Rossin toimikauden 2014 loppuun saakka.
___________

§ 52, KHALL 17.2.2014 18:00

D: 59/2014
Kokouspäivämäärä
17.02.2014

TEUVAN KUNTA
Kunnanhallitus

Sivu 25
52 §

Nuorten kesätyöllistämissetelin haku- ja myöntämisohjeet
Dnro D/59/02.05.01.03/2014
Aikaisemmat käsittelyt:

Kunnanhallitus 29.10.2012 § 156 ja 14.1.2013 § 22
Valmistelija / lisätiedot: henkilöstösihteeri Ritva Alarotu, p. 050 026 7645
sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi

Khall 52 §

Kunnanhallitus on 14.1.2013 hyväksynyt kesätyötuen haku- ja myöntämisohjeet vuodelle 2013.

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä haku- ja myöntämisohjeet
vuodesta 2014 alkaen toistaiseksi seuraavasti:
Teuvan kunta myöntää kesätyötuen 300 euron arvoisena setelinä yrityksille, yhdistyksille, yhteisöille ja työrenkaille, jotka työllistävät teuvalaisen koululaisen tai opiskelijan kesällä 2.5 – 31.8. välisenä aikana vähintään neljäksi
viikoksi ja 6 tuntia/päivä.
1. Työllistettävän nuoren (15 - 24 -vuotias) ja työnantajan tulee olla teuvalainen.
2. Saman työnantajan on mahdollista työllistää enintään viisi työntekijää
kesätyösetelillä.
3. Tuki julistetaan haettavaksi maaliskuun loppuun mennessä. Hakijana
voi olla työnantaja tai nuori.
4. Tukea ei myönnetä ammattiin valmistuneelle, koska hän ei ole enää
opiskelija, ellei hän mahdollisesti opiskele uutta tutkintoa.
5. Tukea myönnetään ehdot täyttäville hakijoille siinä järjestyksessä, kun
hakemukset on palautettu.
6. Opiskelija, joka on saanut kunnan työpaikan, ei voi saada tukiseteliä.
7. Mikäli myönnetty tuki ei toteudu, seteli palautetaan viipymättä uudelleenjakoa varten hallintojohtajalle, Yhteispalvelupiste, Porvarintie 20 A
4, 64700 Teuva.
8. Tuki maksetaan seteliä ja palkkaustositteita vastaan työsuhteen päättymisen jälkeen. Seteli ja palkkaustositteet tulee palauttaa viimeistään
syyskuun aikana tuen maksamista varten. Palkan tulee olla suurempi
kuin maksettava tuki.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
____________

§ 53, KHALL 17.2.2014 18:00

D: 46/2014
Kokouspäivämäärä
17.02.2014

TEUVAN KUNTA
Kunnanhallitus
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53 §

Avustukset yhteisöille 2014
Dnro D/46/02.05.01.03/2014
Aikaisemmat käsittelyt:

Kunnanhallitus 27.1.2014 § 31
Valmistelija / lisätiedot: hallintojohtaja Marko Lähde, p. 040 630 2505
sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi

Khall 31 §
27.1.2014

Kunnanhallitukselle esitellään yhdistelmä eri järjestöjen avustusanomuksista
vuodelle 2014.
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.
____________

Khall 53 §
17.2.2014

Vuoden 2014 avustusanomuksensa kunnanhallitukselle ovat jättäneet
myös seuraavat:
-

Kja

Kansan Sivistysrahaston Pohjanmaan rahastona toimiva Matti Lepistön
rahasto, avustusta haetaan 200 euroa
Etelä-Pohjanmaan Epilepsiayhdistys ry, avustusta haetaan 50 e

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että se ei myönnä avustusta em. järjestöille.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
____________

§ 54, KHALL 17.2.2014 18:00

D: 68/2014
Kokouspäivämäärä
17.02.2014

TEUVAN KUNTA
Kunnanhallitus
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Hallintokuntien ja viranhaltijoiden pöytäkirjat sekä mahdollisesti kunnanhallituksen käsittelyyn otettavat asiat, kunnanhallitus 17.2.2014
Dnro D/68/00.02.01/2014
Khall 54 §

Kunnan hallintosäännön 64 §:n määräyksiin viitaten esitellään kunnanhallitukselle seuraavat pöytäkirjajäljennökset:
-

rakennuslautakunta 29.1.2014
vapaa-ajanlautakunta 14.1.2014
varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta 22.1.2014
jätelautakunta 4.2.2014

sekä viranhaltijapäätökset:
Kunnanjohtajan päätös:
1/2014

Yhteispalvelupisteen suljettuna pitäminen 21.2. - 3.3. 2014 ja
15.-17.4.2014 henkilöstön lomautusten vuoksi

Hallintojohtajan päätökset:
1-14/2014 Henkilöstöpäätöksiä
Henkilöstösihteerin päätökset:
1-3/2014
Kja

Henkilöstöpäätöksiä

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi edellä mainitut pöytäkirjat ja
viranhaltijapäätökset sekä toteaa, ettei kunnanhallituksen käsiteltäväksi
otettavia päätöksiä ole lukuun ottamatta niitä asioita, joissa lautakunta tai
viranhaltija on tehnyt esityksen kunnanhallitukselle.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
____________

§ 55, KHALL 17.2.2014 18:00

D: 68/2014
Kokouspäivämäärä
17.02.2014

TEUVAN KUNTA
Kunnanhallitus

Sivu 28
55 §

Ilmoitusasiat, kunnanhallitus 17.2.2014
Dnro D/68/00.02.01/2014
Lisätiedot: toimistosihteeri Raija Luopa, p. 050 386 4698
sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi

Khall 55 §

Kunnanhallituksen tietoon saatetaan seuraavaa:
- Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös
28.1.2014; Lutakkonevan kalataloudellisen tarkkailuohjelman hyväksyminen
-

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on 10.2.2014
toimittanut tiedoksi Hedet-Björklidenin tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta antamansa lausunnon

-

- Etelä-Pohjanmaan liiton maakuntahallituksen pöytäkirja 20.1.2014 ja
esityslista 10.2.2014
- Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallituksen pöytäkirja
27.1.2014
- Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymän yhtymähallituksen pöytäkirjanote 28.1.2014 § 4 Määräaikaisen elinkeinoasiamiehen valinnan vahvistaminen
- Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymän yhtymähallituksen pöytäkirja
28.1.2014
- Suupohjan koulutuskuntayhtymän yhtymähallituksen pöytäkirja
15.1.2014
- Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän johtokunnan pöytäkirjanotteet 10.2.2014
§ 16
§ 17
§ 18

Palvelutalon rakentaminen Teuvalle Lehtiharjuun / Lausunnon antaminen hakemukseen
Vuoden 2014 talousarvion käyttösuunnitelma
Hyvis-palvelujen käyttöönottoon liittyminen / Talousarvio 2014 investointiosan muutos

- Vaihtokirja 24.1.2014; Teuvan kunta / Erkki-Jussi Panula, AEH-Tekniikka
Oy ja Nokian Talotekniikka Oy Kiinteistöosakeyhtiö Kiinteistö Oy Teuvan
Ekopirtin lukuun
- Väestörekisterikeskuksen väkilukutilastot: 31.12.2013 Teuvan asukasluku
oli 5664 ja 31.1.2014 asukasluku oli 5654, muutos vuodenvaihteesta
2012/2013 -113
Kja

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

§ 9998, KHALL 17.2.2014 18:00

Sivu 29

Oikaisuvaatimusohjeet
Muutoksenhakukiellot
Kieltojen
perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:
Pykälät:

43, 47 - 48 ja 54 - 55

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät:

40 - 42, 44 - 46 ja 49 - 53

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:

40 - 42, 44 - 46 ja 49 - 53

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

