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Tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2014 - 2018, Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Dnro D/143/00.01.00.04/2014
Valmistelija / lisätiedot: maanrakennusmestari Jukka Palomäki, p. 0500 164 404
sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi

Khall 117 §

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen liikenne- ja
infrastruktuuri –vastuualue on 4.4.2014 päivätyllä kirjeellä lähettänyt vuosien 2014 - 2018 tienpidon ja liikenteen suunnitelman kuntien käyttöön.
Suunnitelma sisältää vuoden 2014 tiehankkeet sekä kartan maanteiden
talvihoitoluokista ja vuoden 2014 ylläpito-ohjelman sekä ajankohtaisia Liikenneviraston vesiväylä- ja ratahankkeita. Lisäksi suunnitelmassa on kerrottu merkittävistä tiehankkeista, jotka odottavat rahoituspäätöstä. Mahdolliset kannanotot suunnitelmasta ovat tärkeitä selvitettäessä alueen tienpidon tarpeita ja suunniteltaessa tulevaa toimintaa. Kannanotot pyydetään
lähettämään liikenne ja infrastruktuuri – vastuualueelle 13.6.2014 mennessä.
Lausuntopyynnön lähetekirjeessä ELY-keskus toteaa mm., että Liikennevirasto ohjaa pitämään ensisijaisesti päätiestöä hyvässä kunnossa eli valta- ja kantatie sekä vilkasliikenteisimmät seututiet. Tämä tarkoittaa sitä, että vähäliikenteiset maantiet eivät saa tarvitsemiaan kunnostustoimenpiteitä. Teiden päivittäisestä hoidosta pystytään kuitenkin huolehtimaan.
Lisäksi tiestön parantamis- ja investointihankkeiden yhteydessä todetaan
mm., että Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen liikenne- ja infrastruktuurialueen vuosien 2014 – 2018 perustienpidon rahoituksella varmistetaan maanteiden päivittäinen liikennekelpoisuus ja säilytetään vilkasliikenteisten teiden nykyinen kunto. Vuoden 2013 jälkeen uusia valtion rahoittamia perustienpidon alueellisia investointeja ei ole ollut mahdollista aloittaa. Paikallisia
investointikohteita suunnitellaan ja toteutetaan vain ulkopuolisella rahoituksella. Elinkeinoelämän tarpeita tukevia alueellisia investointeja voidaan toteuttaa ainoastaan EU-, työllisyys- ja kuntarahoituksella.
Tiestön parantaminen ja investointihankkeet v. 2014
V. 2014 käynnissä olevat tai alkavat tiehankkeet
Tiestön parantamis- ja investointihankkeisiin ei sisälly Teuvan kunnan alueella käynnissä olevia tai vuoden aikana aloitettavia hankkeita.
V. 2014 ylläpito-ohjelma
Ylläpito-ohjelmaan ei sisälly Teuvan kunnan alueella olevia hankkeita.
Talvihoito maanteillä
ELY-keskuksen pitämät tiet on jaettu kaikkiaan kuuteen eri hoitoluokkaan:
- hoitoluokkaan Is kuuluvia teitä ei ole Teuvan alueella
- hoitoluokassa I ovat Kt:n 67 osuudet Teuvan kohdalla
- hoitoluokassa Ib ovat mm. Porvarintie, Vaasan tien alkuosa sekä Asematie
- hoitoluokkaan II kuuluvia teitä Teuvan alueella ovat Karijoentie ja Luovankyläntie Parran vapaa-aikakeskukseen asti
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hoitoluokaan III kuuluvat muut Teuvan alueella olevat Ely-keskuksen
tiet

Merkittäviä rahoituspäätöstä odottavia hankkeita
Tienpidon ja liikenteen suunnitelmassa rahoituspäätöstä odottavia merkittäviä hankkeita Teuvan kunnan alueella ei ole.
Merkittävimmät rahoituspäätöstä odottavat hankkeet sijoittuvat ensisijaisesti valtateille nro 3, 19, ja 8 sekä kantateille nro 67 ja 68:
- Vt 3 Tampere – Vaasa, liikenneturvallisuuden ja sujuvuuden parantaminen, kustannusarvio 185 M€
- Vt 19 Seinäjoki – Lapua, liikenneturvallisuuden ja sujuvuuden parantaminen, kustannusarvio 25 M€
- Vt 8/St 724 Vaasan yhdystie – Alskatintie, tiestön parantaminen nelikaistaiseksi, kustannusarvio 76 M€
- Kt 68 Pietarsaaren satamatie, liikenneturvallisuuden parantaminen, kustannusarvio 8 M€
- Kt 67 Ilmajoki – Seinäjoki, parantaminen nelikaistaiseksi, kustannusarvio 35 M€
- Vt 8 Vaasa – Oulu, liikenneturvallisuuden ja sujuvuuden parantaminen,
kustannusarvio 130 M€.
Vesiväylä- ja ratahankkeita
Merkittävin ratahanke tienpidon ja liikenteen suunnitelmassa on rataosan
Seinäjoki – Oulu kehittäminen. Rataosuus on pituudeltaan 335 km ja hankkeen kokonaiskustannusarvio 860 M€. Hanke valmistuu vuonna 2017.
Lisäksi suunnitelma sisältää Kokkola – Ykspihlaja –radan II-vaiheen toteutuksen, kustannusarvio 92 M€, ja Pietarsaaren meriväylähankkeen, kustannusarvio 14,9 M€ sekä Kokkolan meriväylähankkeen, kustannusarvio 56
M€
Teuvan kunta pitää erittäin valitettavana, että ELY-keskuksen teiden ylläpitoon vuosittain saamien määrärahojen vähäisyyden vuoksi ei alueellisia
tiehankkeita voida jatkossa toteuttaa. Kunta toivoo määrärahatilanteeseen
pikaista muutosta myös alueellisten hankkeiden toteutuksen mahdollistamiseksi.
Teuvan kunta toimii aktiivisesti eri yhteistyötahojen kanssa varmistaakseen
kunnan osalta esillä olleiden alueellisten hankkeiden rahoituksen sekä niiden toteuttamisen.
Hankkeiden toteutusjärjestys olisi seuraavassa esitetyn lausunnon mukainen:
Teuvan kunta on aikaisemmin esittänyt hankkeiden osalta lausuntonaan
ELY-keskukselle tärkeysjärjestyksessä samoja kohteita kuin ELYkeskuksen liikenne ja infrastruktuuri –vastuualue aikaisemmassa tienpidon
ja liikenteen suunnitelmassa 2012 – 2016. Kunta esitti kuitenkin, että Teuvan keskustan kevyen liikenteen järjestelyt Kt:n 67 varrella toteutettaisiin
ensimmäisessä vaiheessa välillä Koskelan jokitien liittymä – Porvarintien
risteys (17183) ja sen jälkeen välillä Porvarintien risteys (17183) - Hakalantien risteys (17197) sisältäen kevyen liikenteen alikulun Mikkiläntien/Kt:n 67
risteyksessä.
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Hankkeen tärkeys liikenneturvallisuuden kannalta katsottuna korostuu entisestään koulutoimintojen keskittyessä syksystä 2013 lähtien pääosiltaan
keskustaajamaan.
Lisäksi aikaisemmassa esityksessä on todettu, että Teuvan kunnan alueella on edellä mainittujen hankkeiden lisäksi useita kevyen liikenteen turvallisuuden parantamista ja paikallisteiden parantamista/päällystämistä koskevia kuntalaisten ja kunnan tekemiä aloitteita. Niihin kunta on ottanut kantaa
Vaasan tiepiirin toiminta- ja taloussuunnitelmista antamissaan lausunnoissa
ja viimeksi ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri –vastuualueen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta 11.6.2012 antamassaan lausunnossa.
Liikenne ja infrastruktuuri –vastuualue ilmoittaa ottavansa mielellään vastaan kannanottoja tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta. Kannanotot pyydetään lähettämään vastuualueelle 13.6.2014 mennessä.
Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää antaa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen
liikenne ja infrastruktuuri –vastuualueen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta 2014 – 2018 seuraavan lausunnon:
Teuvan kunta pitää erittäin valitettavana, että ELY-keskuksen teiden ylläpitoon vuosittain saamien määrärahojen vähäisyyden vuoksi ei alueellisia
tiehankkeita voida jatkossa toteuttaa. Kunta toivoo määrärahatilanteeseen
pikaista muutosta, jotta myös alueellisia infra-hankkeita voidaan toteuttaa
em. rahoituksella jatkossakin.
Teuvan kunta sitoutuu toimimaan aktiivisesti eri yhteistyötahojen kanssa
varmistaakseen kunnan osalta esillä olleiden alueellisten hankkeiden rahoituksen ja niiden toteutuksen. Kärkihankkeena olisivat kevyen liikenteen järjestelyt Kt:n 67 varrella. Hanke toteutettaisiin vaiheittain edellä selostusosassa esitetyssä järjestyksessä.
Teuvan kunta toivoo että alueella sijaitsevat seudulliset tiet otettaisiin pikaisesti ylläpito-ohjelmaan.
Ratahankkeista Teuvan kunta pitää Suupohjan radan mahdollisimman pikaista perusparannusta äärimmäisen tärkeänä.
Teuvan kunta toteaa, että alempiasteiset tiet ovat tärkeä osa maaseutumaisissa kunnissa olevaa infrastruktuuria, jonka avulla voidaan turvata kuntien yritysten, mittavien maataloustuotantolaitosten ja niiden sivuelinkeinojen toimintaedellytykset. Tämän vuoksi valtion tulisi ohjata riittävästi resursseja myös alempiasteisten teiden ylläpitoon.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
_____________
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Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston lausuntopyyntö Tmi Harjun Turpeen ympäristölupahakemuksesta, Valkianevan turvetuotantoalueen ympäristölupa, Teuva
Dnro D/180/11.01.00.05/2014
Valmistelija / lisätiedot: kunnaninsinööri Markku Salonen, p. 050 386 4626
sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi

Khall 118 §

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto pyytää kunnan lausuntoa
30.5.2014 mennessä Tmi Harjun Turve / Valkianevan turvetuotantoalueen
ympäristölupahakemuksesta, diaarinumero LSSAVI/210/04.08/2012.
Tmi Harjun Turve hakee ympäristölupaa Teuvan kunnassa, noin 9 km kuntakeskuksesta pohjoiseen sijaitsevan Valkianevan noin 42 ha:n suuruisen
alueen turvetuotantoon. Tuotantoalaan sisältyy hakijan tuotannossa oleva,
noin 10 ha:n turvetuotantoalue, jolla ei ole aikaisempaa ympäristölupaa.
Valkianevalla on tarkoitus tuottaa vuosittain noin 15 000 – 17 000 m3 kuivike- ja kasvuturvetta sekä palaturvetta. Tuotannon alueella arvioidaan jatkuavn noin 25 vuotta.
Lillånin valuma-alueella sijaitsevan hankealueen kuivatusvedet johdetaan
laskuojaa pitkin Mönsänluomaan ja edelleen Itäjokeen (Lillån), joka laskee
Närpiönjokeen Ylimarkussa.
Hakijan mukaan Valkianevan turvetuotannon päätöistä voi yhdessä valuma-alueen muun kuormituksen kanssa aiheutua tuotantoalueen alapuolisessa vesistössä mm. veden tummumista ja pyydysten limoittumista. Päästöt eivät kuitenkaan hakijan näkemyksen mukaan vaikuta haitallisesti alapuolisen vesistön ekologiseen tilaan.
Hankealuetta lähin suojelualue on hakijan mukaan noin 2 km:n etäisyydellä
hankealueen länsipuolella sijaitseva Varisnevan Natura-alue ja lähin pohjavesialue noin 3 km:n etäisyydellä hankealueen länsipuolella sijaitseva Horonkylän pohjavesialue.
Alle 500 m:n etäisyydellä tuotantoalueesta sijaitsee kaksi vapaa-ajan käytössä olevaa rakennusta. Lähin vakituisessa asuinkäytössä oleva tila sijaitsee noin 2 km:n etäisyydellä hankealueesta.
Hakija esittää Valkianevan toimintaa ja vaikutuksia seurattavaksi tarkkailuin, joihin sisältyvät päästötarkkailu pintavalutuskentältä, vesistötarkkailu
Mönsänluomasta ja Itäjoesta sekä yhteistarkkailuna toteutettava kalataloustarkkailu.
Kunnaninsinöörin esitys: Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan seuraavaa:
Kunta pitää hyvänä, että kunnan alueella on paikallista turvetuotantoa ja
että alueen maatalouden ja energiayhtiöiden tarpeita vastaavat turvetuotteet voidaan tuottaa ja käyttää tuotantoalueen ympäristössä ekologisesti
kestävällä tavalla. Nyt nähtävillä olevassa aineistossa on laajat ja seikkaperäiset selvitykset suunnitellun turvetuotannon ympäristövaikutuksista.
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Valkianevan turvetuotantoalueen kuivatus– ja pintavedet on tarkoitus ohjata
laskuojaa pitkin Mönsänluomaan ja edelleen Itäjoen (Lillån) kautta Närpiönjokeen. Itäjoen yläosan suojelemiseksi, vedenlaadun parantamiseksi ja kalakantojen elvyttämiseksi on tehty määrätietoista työtä 2000-luvun aikana.
Vuonna 2005 on tehty kala- ja raputaloudellinen kunnostussuunnitelma,
jonka mukaiset kunnostustoimet on suoritettu vuonna 2006. Horonkylän
alue on merkittävää pohjavesialuetta ja Lillån-joki virtaa keskeisen pohjavesialueen läpi, minkä johdosta veden laatu Lillånin yläosilla on ajoittain parempi kuin Närpiönjoen pääuomassa. Lillånin vedenlaatu parantaa näin
ajoittain myös Närpiönjoen pääuoman veden tilaa ja toimii näin puhdistavana tekijänä joen varren hajakuormitukselle.
Teuvan kunta haluaa lausunnossaan painottaa sitä, että tulevaisuudessa
Lillånin suojelutyötä, veden laadun parantamista ja kala- ja rapukantojen
elvyttämistä jatkettaisiin määrätietoisesti jo toteutettujen toimenpiteiden
pohjalta. Nyt ympäristölupakäsittelyssä olevan Valkianevan turvetuotantoalueen kuivatus- ja pintavedet johdetaan Lillånin kautta Närpiönjoen vesistöalueeseen. Mikäli vesien mukana mahdollisesti kulkeutuu lisäravinnekuormitusta ja lisääntyvää kiintoainesta, vaikuttavat ne heikentävästi veden
laatuun koko Närpiönjoen vesistöalueella ja pahimmassa tapauksessa tekevät mitättömiksi jo toteutetut suojelutoimet.
Teuvan kunta on toteuttanut yhdessä Ely-keskuksen kanssa pohjavesien
suojelusuunnitelmahankkeen 2013 - 2014 kunnan pohjavesialueiden osalta. Horonkylän pohjavesialue on ollut mukana suunnitelmassa. Suojelusuunnitelmaehdotus on ollut nähtävillä 9.4 - 13.5.2014. Suojelusuunnitelmassa on otettu kantaa myös pohjavesialueiden läheisyydessä harjoitettavassa turvetuotannossa huomioitavista asioista. Suunnitelman keskeisenä
tavoitteena on ollut pohjavesien hyvän tilan turvaaminen pitkällä tähtäimellä. Turvetuotannon lisääminen pohjavesialueiden läheisyydessä ja kuivatusvesien johtaminen pohjavesialueiden läpi, tulee suunnitella siten, että itse tuotannon ja kuivatusvesien johtamisen aiheuttama riski pohjavesien pilaantumiselle on mahdollisimman minimaalinen tai sitä ei ole lainkaan.
Uusien turvetuotantoalueiden käyttöönotossa ja valumavesien johtamisessa Mönsänluoman ja Lillånin kautta Närpiönjokeen tulee käyttää riittävän
tehokkaita puhdistus- ja suodatusmenetelmiä siten, että valumavesien sisältämä ravinnekuormitus ja vesien mukana mahdollisesti kulkeutuvat kiintoaineet eivät huononna Mönsänluoman ja Itäjoen jokiveden tilaa ja pienenä niiden virtaamia entisestään. Uuden turvetuotantoalueen perustemaisella ja valumavesien johtamisella Lillånin kautta Närpiönjokeen ei myöskään
saa pitkällä tähtäimellä nopeuttaa jokiuomien rehevöitymistä ja umpeenkasvua siten, että niiden perkaamistarve nopeutuu ja mahdolliset kalanpoikasten tuotantoalueet rehevöityvät. Luonnon ja jokiympäristön monimuotoisuuden kannalta on myös ensiarvoisen tärkeää, että jokivesien tilaa erityisesti jokien latva-alueiden ojissa, uomissa sekä puroissa saadaan lyhyellä
ja pitkällä aikavälillä parannettua nykyisestään. Jo suoritettuja kunnostustoimia ja kalakantojen elvyttämistä tulee jatkaa toteutettujen toimenpiteiden
pohjalta pitkäjänteisesti ja määrätietoisesti.
Lisäksi kunnanhallitus korostaa, että lähelle pohjavesialueita suunnitellun
turvetuotannon vesitalouden suunnittelussa sekä järjestämisessä on noudatettava eritystä huolellisuutta, että voidaan varmistua puhdistusmenetelmien riittävyydestä ja toiminnasta lupaehtojen mukaisesti kaikissa eri luon-
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nonolosuhteissa mm. talvi-, kevät- ja syystulvien ja poikkeuksellisten luonnonilmiöiden aikana. Lisäksi laadittavilla tarkkailuohjelmilla tulee varmistaa
suunniteltujen järjestelmien toiminta suunnittelulähtökohtien ja kestävän
luonnonkäytön periaatteiden mukaisesti.
Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy valmistelijan esityksen
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
____________
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Riipin koulun myynti
Dnro D/169/02.07.00/2013
Valmistelija / lisätiedot: kunnaninsinööri Markku Salonen, p. 050 386 4626
sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi
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Kunnanvaltuusto 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.
Kauppilan koulu on myyty huhtikuussa 2014. Komsin ja Riipin koulujen
osalta on ollut toinen myynti-ilmoitus Tejukassa 19.2.2014 sekä kunnan ilmoitustaululla ja www-sivuilla ja Etuovi.com -nettipalvelussa 19.2 30.4.2014.
Määräaikaan 30.4.2014 klo 14.00 mennessä Riipin koulun osalta saatiin
yksi tarjous.
Kunnanjohtaja, kunnanhallituksen puheenjohtaja sekä kunnaninsinööri ovat
20.5.2014 käyneet neuvotteluja Caravanpalvelu Oy:n kanssa tarjoukseen
liittyen. Neuvotteluissa Caravanpalvelu Oy ilmoitti koulun tarjoushinnaksi
30 000 euroa.
Kiinteistön nimi Pilke 12:1, pinta-ala 10 000 m2, koulurakennuksen kerrosala 426 m2 ja ulkorakennuksen kerrosala 192 m2, kiinteistön kirjanpitoarvo on 72 829,31 euroa.

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää
-

myydä Riipin koulun Caravanpalvelu Oy:lle seuraavin ehdoin
o kiinteistö myydään sähkö-, vesi- ja kuituliittymineen 30 000 euron kauppahinnalla ilman irtaimistoa
o kiinteistöä rasittaa Suupohjan Seutuverkko Oy:n jakokaappi.
Kiinteistön uusi omistaja ja Suupohjan Seutuverkko Oy neuvottelevat keskenään jakokaapin kohtuullisista vuokraehdoista.
Caravanpalvelu Oy sitoutuu siirtämään tämän rasitteen kiinteistön uudelle omistajalle, kiinteistöä myytäessä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
_____________
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Teak Oy:n yhtiökokous, yhtiökokousedustajan ohjeistaminen
Dnro D/172/00.01.00.03/2014
Valmistelija / lisätiedot: kunnanjohtaja Veli Nummela, p. 046 850 7700
sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi

Khall 120 §

Teak Oy:n yhtiökokous pidetään 28.5.2014. Yhtiökokousedustaja on Jukka
Leppäniemi. Kokouskutsu ja tasekirja ovat esityslistan ohessa. Esityslistan
oheistietona on myös Teak Teknologiakeskus Oy:n yhtiökokousasiakirjat.
Toimitusjohtaja Ari Maunuksela esittelee yhtiökokousasioita kunnanhallituksen jäsenille ennen kunnanhallituksen kokousta 26.5.2014 klo 17.30.

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus ohjeistaa yhtiökokousedustajaa seuraavasti:
Tilinpäätös voidaan hyväksyä sekä vastuuvapaus myöntää tilivelvollisille.
Matti Murto-Koiviston tilalle yhtiön hallitukseen valitaan Ari Ollikkala.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
_____________
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Sivu 10

Kokouspäivämäärä
26.05.2014

TEUVAN KUNTA
Kunnanhallitus

121 §

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän yhtymäkokous 9.6.2014, yhtymäkokousedustajien valinta ja evästys
Dnro D/175/00.00.01.02/2%014
Valmistelija / lisätiedot: hallintojohtaja Marko Lähde, p. 040 630 2505
sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi

Khall 121 §

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän yhtymäkokous
9.6.2014 klo 14.00 Kauhajoen kaupungin valtuustosalissa.

pidetään

1.

Yhtymäkokouksen läsnäolijoiden toteaminen ja ääniluettelon hyväksyminen
2. Yhtymäkokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
3. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta
4. Pöytäkirjantarkastajien valinta
5. Arviointikertomus 2013
6. Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän vuoden 2013 tilinpäätös
7. Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen
8. Henkilöstöraportti 2013
9. Selvitys aloitteista 2013
10. Tuotteistuksen vaikutus talouden seurantaan ja talousarvion valmisteluun
11. Mahdolliset kiireelliset asiat
12. Kokouksen päättäminen ja valitusosoitus
Perussopimuksen 5 §:n mukaan Teuvan kunta valitsee yhtymäkokoukseen
seitsemän (7) edustajaa. Perussopimuksen 15 §:n mukaan Teuvan kunnan äänimäärä yhtymäkokouksessa on 25.
Kuntalain 81 § mukaan yhtymäkokousedustajan valitsee jäsenkunnan
kunnanhallitus tai valtuuston päättämä kunnan muu toimielin. Teuvan kunnan hallintosäännössä yhtymäkokousedustajan valintaa ei ole siirretty
muulle toimielimelle, joten se kuuluu kunnanhallituksen toimivaltaan.
Edellisessä yhtymäkokouksessa kunnan edustajina olivat seuraavat:

Kja

edustajat

henkilökohtainen varaedustajat

Johanna Riippi
Osmo Ristiluoma
Minna-Liisa Tuisku
Arto Heinola
Irma Harjula
Paula Kaleva
Matti Mäntysaari

Juha Palonen
Eliisa Panttila
Sakari Tamsi
Kaj Erlands
Jarmo Kiviluoma
Irma Åkerblad
Tiina Hakala

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää nimetä Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän 9.6.2014 pidettävään yhtymäkokoukseen seitsemän (7) edustajaa ja antaa heille toimintaohjeet kokoukseen.
Päätös: Kunnanhallitus päätti, että Teuvan kunnan yhtiökokouksessa esille nostamat kysymykset lähetetään LLKY:lle kirjallisena ennen kokouspäivää.
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121 §

Kunnanhallituksen jäsenet lähettävät kirjallisina esitettävät kysymykset hallintojohtajalle, joka kokoaa ja lähettää ne LLKY:lle (Kari Nuuttila, Esko Kiviniitty ja Kirsi Kähärä) keskiviikkona 4.6.2014.
Kunnanhallitus valitsi yhtiökokousedustajaksi seuraavat:
edustajat

henkilökohtainen varaedustajat

Eija Sippola
Eliisa Panttila
Jukka Leppäniemi
Arto Heinola
Irma Harjula
Aulis Ranta-Muotio
Matti Mäntysaari
____________

Johanna Riippi
Osmo Ristiluoma
Minna-Liisa Tuisku
Kaj Erlands
Jarmo Kiviluoma
Irma Åkerblad
Katri Honkilahti
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Kokouspäivämäärä
26.05.2014

TEUVAN KUNTA
Kunnanhallitus
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Sivistysjohtajan viran täyttäminen
Dnro D/93/01.01.00.00/2014
Aikaisemmat käsittelyt:

Kunnanhallitus 17.3.2014 § 65 ja 5.5.2014 § 112
Valmistelija / lisätiedot: kunnanjohtaja Veli Nummela, p. 046 850 7700
sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi

Khall 65 §
17.3.2014

Kunnanhallitus myönsi kokouksessaan 17.2.2014 sivistystoimenjohtaja
Erkki Nevanperälle eron virastaan 1.8.2014 lukien. Nevanperä on käytännössä lopettamassa työskentelyn virassaan 31.5.2014 mennessä. Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta on kokouksessaan 22.1.2014 myöntänyt
kansalaisopiston rehtori Irma Kiviojalle eron virastaan 1.8.2014 lukien. Kiviojan viranhoito päättyy käytännössä 31.3.2014.
Kunnanjohtaja on selvittänyt eri vaihtoehtoja tehtävien hoitamiseksi jatkossa. Tehtävien hoitamista kuntayhteistyönä hankaloittaa epävarmuus mahdollisista tulevista kuntarakenneratkaisuista. Koulutoimessa avoinna ovat
myös koulukeskuksen rehtorijärjestelyt.

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää yhdistää sivistystoimenjohtajan ja kansalaisopiston rehtorin virat 1.8.2014 lukien. Yhdistetyn viran nimikkeeksi tulee
sivistysjohtaja. Virka julistetaan haettavaksi määräaikaisena 31.5.2016 asti.
Perusteluna määräaikaisuudelle kunnanhallitus toteaa kuntarakenneratkaisujen avoimuuden. Viran kelpoisuusehdoiksi kunnanhallitus päättää: tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, opettajan kelpoisuus, riittävä
työkokemus opettajan tehtävissä sekä opetushallituksen hyväksymien perusteiden mukaiset, vähintään 15 opintoviikon laajuiset yliopiston järjestämät opetushallinnon opinnot tai muulla tavalla hankittu riittävä opetusalan
tuntemus. Viran hakuilmoitus julkaistaan TE-palvelut –internet-sivustolla,
Kuntalehdessä, Ilkassa, Pohjalaisessa ja Tejuka-lehdessä. Viran täyttöön
sovelletaan neljän kuukauden koeaikaa. Tavoitteena on, että virkaan valittu
voisi aloittaa tehtävässään jo ennen 1.8.2014, jolloin hän ennen virkojen
yhdistymistä toimisi sivistystoimenjohtajan ja kansalaisopiston rehtorin sijaisena.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
___________

Khall 112 §
5.5.2014

Määräaikaan 23.4.2014 klo 15 mennessä tuli yhteensä seitsemän hakemusta:
Ahonen Juha, kauppatieteiden ja filosofian maisteri
Kamila Marjo, filosofian tohtori
Keskitalo Pirkko, filosofian maisteri
Lammela Johanna, kasvatustieteen maisteri
Niemi Pauliina, filosofian maisteri
Tupila Johanna, kasvatustieteiden maisteri
Vehkaoja Markku, filosofian maisteri
Yhteenveto hakemuksista on esityslistan oheistietona.
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Ehdotus: Kunnanhallitus kutsuu haastatteluun Marjo Kamilan, Johanna
Lammelan, Pauliina Niemen ja Johanna Tupilan. Kunnanhallitus nimeää
haastatteluryhmän.
Päätös: Kunnanhallitus päätti kutsua haastatteluun ehdotetut henkilöt ja
nimesi haastatteluryhmään kunnanhallituksen jäsenet.
____________

Khall 122 §
26.5.2014
Kja

Haastattelut toteutettiin 8.5.2014 ja 9.5.2014.
Ehdotus: Kunnanhallitus päättää valita sivistysjohtajan virkaan Pauliina
Niemen ja nimetä hänen kieltäytymisensä varalle Johanna Lammelan. Virkasuhde on määräaikainen ja päättyy 31.5.2016. Määräaikaisuuden peruste on kuntarakenneuudistuksen selkiytymätön tilanne seudulla. Valinta on
siten ehdollinen, että valitun tulee toimittaa 30 päivän kuluessa päätöksestä
tiedon saatuaan kunnanjohtajalle hyväksyttävä todistus terveydentilastaan.
Viran täytössä noudatetaan 4 kk:n koeaikaa. Kunnanhallitus määrittää sivistysjohtajan sopimuspalkaksi (kokonaispalkka) 4 800 euroa/kk.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
___________
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Kokouspäivämäärä
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TEUVAN KUNTA
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Kunnanjohtajan sijaisten nimeäminen
Dnro D/153/01.01.00.00/2014
Valmistelija / lisätiedot: kunnanjohtaja Veli Nummela, p. 046 850 7700
sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi

Khall 123 §

Kunnanhallitus on 5.3.2008 § 47 päättänyt, että kunnanjohtajan poissa ollessa tämän sijaisena toimii sivistystoimenjohtaja Erkki Nevanperä ja hänen
estyneenä ollessaan kunnaninsinööri Markku Salonen. Erkki Nevanperän
jäädessä eläkkeelle asiaa on tarkasteltava uudelleen.

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus nimeää kunnanjohtajan sijaiseksi hallintojohtaja
Marko Lähteen. Myös hänen ollessaan estynyt sijaisena toimii kunnaninsinööri Markku Salonen.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
____________
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Kokouspäivämäärä
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TEUVAN KUNTA
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Cloudia hankintajärjestelmän hankkiminen ja KL-Kuntahankintojen puitesopimukseen liittyminen
Dnro D/173/02.08.00.00/2014
Valmistelija / lisätiedot: hallintojohtaja Marko Lähde, p. 040 630 2505
sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi

Khall 124 §

Teuvan kunnassa on ilmennyt tarve kehittää hankintoja kokonaisprosessien
tehostamiseksi ja menettelytapojen riskien vähentämiseksi. Oman lisän kehitystarpeelle tuo julkisen sektorin hankintoja ohjaavan monisäikeisen kansallisen hankintalainsäädännön ja EU-hankintadirektiivien muutokset. Hankintajärjestelmän yhteishankinnassa on nähty alueellisen yhteistyön mahdollisuus. Niinpä Teuvan kunnan, Kauhajoen kaupungin ja Suupohjan Seutupalvelukeskus Oy:n hankinnoista vastaavat henkilöt ovat yhdessä tutustuneet sähköiseen hankintajärjestelmään (Cloudia) ja suhtautuvat siihen
myönteisesti.
Cloudia-hankintajärjestelmä on julkiselle sektorille suunnattu selainpohjainen hankintajärjestelmä, jonka avulla voidaan hoitaa koko kilpailutusprosessi tarjouspyynnöstä hankintasopimukseen sähköisesti. Palvelun tarkoituksena on helpottaa hankintavastaavien työtä, vähentää ylimääräistä rutiinityötä ja tehdä koko prosessi hallitummaksi sekä vähentää virheiden
mahdollisuutta.
Palvelun avulla tarjoaminen (Tarjouspalvelu -toimittajaportaali) on toimittajille yksiselitteisempää ja helpompaa. Palvelua käyttämällä on mahdollisuus
saada täsmällisempiä ja kelvollisempia tarjouksia. Palvelu on suunniteltu
yhteistyössä hankinta-alan ammattilaisten kanssa ja se noudattaa hankintalainsäädäntöä sekä hankinta-alan yleisiä käytäntöjä. Palvelu sopii niin tavara- kuin palveluhankintojen kilpailuttamiseen ja kattaa kansalliset hankinnat,
EU-hankinnat ja pienhankinnat. Palvelussa olevat Hilma-integrointi, dynaaminen hankinnan kohteiden ja kelpoisuusehtojen joustava määrittely
sekä useat automatisoidut toiminnot vähentävät hankintoihin käytettävää
työaikaa.
Palvelu tarjoaa toimittajille turvallisen ja selkeän tavan tutustua tarjouspyyntöihin ja jättää tarjouksia Tarjouspalvelu -toimittajaportaalin kautta. Tarjousten jättäminen toimittajaportaalissa on tehty tarjoajille helpoksi. Toimittajaportaali lisää avoimuutta sekä madaltaa tarjoajien osallistumiskynnystä ja
lisää kilpailua.
Palvelun käyttöönotto on pilvipalveluna nopeaa, hankintayksikön ei tarvitse
tehdä teknisiä investointeja, nettiselain riittää.
Cloudia Oy:n sähköinen hankintajärjestelmä on Suomen Kuntaliiton omistaman yhteishankintayksikkö KL-Kuntahankinnat Oy:n kilpailuttama, mikä
tarkoittaa sitä, ettei sen kilpailuttaman puitesopimuksen pohjalta palvelua
hankkivan kunnan tarvitse enää kilpailuttaa hankintaa itse. Puitesopimuskausi on neljä vuotta alkaen 5.3.2012. Lisäksi sopimuksessa on neljä optiovuotta.
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Cloudia Oy:n tarjoama palvelupaketti kattaa seuraavat osa-alueet:
• Cloudia –Kilpailutus
• Cloudia –Sopimushallinta
• Cloudia –Pienhankintamenettely
Cloudia Kilpailutus sisältää mm. seuraavat ominaisuudet:
• tarjouspyynnön suunnittelu ja luonti (sisältäen dynaamisen hankinnan kohteiden, kriteerien ja pisteytyksen määrittelyn)
• julkaisu HILMA:aan, toimittajaportaaliin ja/tai sähköpostitse
• toimittajille pääsy tarjouspyyntöihin toimittajaportaalista
• kysymys- ja vastausprosessin hallinta sekä toimittajien toiminnan
seuranta
• toimittajaportaalissa toimittajille ohjattu tarjoamisprosessi dynaamisilla tarjouslomakkeilla
• toimittajaportaalissa toimittajille tarjousten jättäminen kokonaan
sähköisesti sekä omien tarjousten hallinta
• toimittajien ja tarjousten kelpoisuustarkastus automaattisesti ja/tai
manuaalisesti
• automaattisesti muodostuva vertailutaulukko (automaattinen ja/tai
manuaalinen pisteytys)
• hankintapäätöksen luonti ja tiedoksiannon lähetys
• hankintasopimuksen luonti
• kommentointityökalut tarjouspyyntöön ja vertailuun
• puitejärjestelyjen hallinta sekä kertatilaukset
• kilpailutukset arkistoituna tilan mukaisesti
Cloudia Hankintajärjestelmän pienhankintamenettely mahdollistaa alle kansallisen kynnysarvon olevien pienhankintojen tekemisen määrämuotoisella,
kevennetyllä ja helpotetulla tavalla. Tarjouspyynnöt julkaistaan seudullisessa pienhankintaportaalissa, joka mahdollistaa seudun kaikkien pienhankintojen keskitetyn seurannan.
Pienhankintaportaaliin on mahdollista liittyä myös niiden Seutupalvelukeskuksen asiakkaiden, joilla kilpailutus on vähäistä eikä siten ole laajalle kilpailutusjärjestelmälle tarvetta.
Teuvan kunnan ensisijainen tarve kohdistuu Cloudia –Kilpailutukseen ja
Pienhankintaportaaliin. Myöhemmin voidaan ratkaista halutaanko laajentaa
palvelua sopimushallintaan.
Yhteishankintana tapahtuva hankintajärjestelmän hankkiminen tarkoittaa sitä, että Suupohjan Seutupalvelukeskus Oy toimii hallinnoijana ja laskuttaa
Cloudia –palvelun käytöstä käyttäjien mukaan (pääkäyttäjätoiminto). Cloudia järjestelmän käyttöönottavat kunnat maksavat omat käyttöönottomaksunsa sekä kilpailutuksen SaaS ylläpitomaksun itse (y-tunnuskohtainen).
Järjestelmän kertaluonteinen käyttöönottomaksu on Teuvan kunnalle 4 000
euroa. Tämän lisäksi järjestelmän käytöstä täytyy maksaa käyttäjien lukumäärään perustuva vuosittainen käyttömaksu, joka on noin 4 000 euroa.
Teuvan kunnan hankinkalenterin mukaiset hankinnat ovat noin 3,1 miljoonaa euroa vuodessa, minkä lisäksi investointiohjelma on lähivuosina mittava, mikä puoltaa tehokkaiden työvälineiden käyttöä. Yhteishankinta Seutu-
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palvelukeskuksen ja muiden kuntien kanssa tuo säästöä mm. pääkäyttäjätoimintopalvelussa sekä synergiaetuja paikallisten yritysten kanssa tehtävässä yhteistyössä.
Kilpailutusjärjestelmän hankintaprosessi on suunniteltu siten, että järjestelmä voidaan ottaa käyttöön 1.9.2014.
Esityslistan lisätietona ovat KL-Kuntahankinnat Oy:n liittymissopimus liitteineen ja Cloudia Oy:n tarjous.
Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että
•
•
•

Teuva liittyy KL-Kuntahankintojen puitesopimukseen hankintajärjestelmän hankkimisen osalta
Teuva hankkii Cloudia Kilpailutuksen ja pienhankintajärjestelmän.
Sopimushallintajärjestelmän hankinnasta päätetään erikseen.
kunnanhallitus valtuuttaa kunnanjohtajan ja hallintojohtajan tekemään hankintaan liittyvät sopimukset.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
____________
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Kokouspäivämäärä
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Etelä-Pohjanmaan Rakennussäätiön ostotarjous Etelä-Pohjanmaan Messut Oy:n osakkeista
Dnro D/174/02.07.01/2014
Valmistelija / lisätiedot: hallintojohtaja Marko Lähde, p. 040 630 2505
sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi

Khall 125 §

Etelä-Pohjanmaan Rakennussäätiö on tehnyt 8,50 euron ostotarjouksen
Etelä-Pohjanmaan Messut Oy:n osakkeista nykyisille osakkeenomistajille.
Yhtiö on toukokuussa 2013 ostanut osakkeita 8,50 euron hintaan Ilkka
Oyj:ltä, Maiseri Oy:ltä ja Seinäjoen kaupungilta. Ostettujen osakkeiden yhteismäärä on 15 568, jolloin Etelä-Pohjanmaan Rakennussäätiön omistusosuus Etelä-Pohjanmaan Messut Oy:stä on noussut yli 90 prosenttiin.
Etelä-Pohjanmaan Messut Oy:n kokonaisosakemäärä on 17 000.
Teuvan kunta omistaa 27 Etelä-Pohjanmaan Messut Oy:n osaketta, joiden
kirjanpitoarvo on 681,16 euroa. Jos kunta hyväksyy Etelä-Pohjanmaan Rakennussäätiön ostotarjouksen, se saa osakkeista 229,50 euroa. Tappiota
osakkeiden myynnistä syntyisi 451,66 euroa.
Etelä-Pohjanmaan Messut Oy on tapahtumajärjestäjä, joka on tarjonnut
messu- ja näyttelypalveluja. Yrityksen kotipaikka on Seinäjoki. Yhtiön viimeisimmän vahvistetun tilikauden (1.1. – 31.12.2012) tilinpäätöksen mukaiset voitonjakokelpoiset varat ovat 53 168,46 euroa. Yhtiössä ei ole ollut
toimintaa vuoden 2012 jälkeen.

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy Etelä-Pohjanmaan Rakennussäätiön
ostotarjouksen Etelä-Pohjanmaan Messut Oy:n osakkeista.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
___________
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Teuvan Yrittäjät ry:n markkinointiyhteistyötarjous
Dnro D/176/07.02.01.02/2014
Valmistelija / lisätiedot: hallintojohtaja Marko Lähde, p. 040 630 2505
sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi

Khall 126 §

Teuvalla järjestetään markkinat 7.-8.6.2014. Tapahtumaa tehdään tunnetuksi ilmoituksilla Internetissä ja tienvarsimainonnalla. Suunnitteilla on myös
ilmoittelu lehdissä ja radiomainos. Mainonnan avulla tieto markkinoista lisääntyy, mikä kasvattaa potentiaalisten kävijöiden määrää. Markkinoilla
Teuvan yrittäjien tavoitteena on Teuvalla toimivien yritysten tunnettuuden
parantaminen sekä konkreettisen kaupan lisääminen.
Teuvan Yrittäjät ry on ehdottanut kunnan ja yrittäjien välistä yhteistyötä
Teuvan markkinoiden markkinoinnissa. Yhteistyön tuloksena kunta saisi
nimensä näkyviin lehti-ilmoituksissa ja radiomainoksessa. Lisäksi kunta
saisi näkyvyyttä markkina-alueella sijaitsevassa yrittäjien teltassa.
Yhteistyösopimuksen hinta on 2 000 euroa (alv 0%).

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy Teuvan Yrittäjät ry:n markkinointiyhteistyötarjouksen
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
Jukka Leppäniemi ja Arto Heinola jääväsivät itsensä, eivätkä osallistuneet
tämän asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon. Puheenjohtajana toimi Paula Kaleva.
____________
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Kunnan tietojen lisääminen OmaOsa 2014 -puhelinluetteloon, Teuvan Yrittäjät ry:n tarjous
Dnro D/177/07.02.01.02/2014
Valmistelija / lisätiedot: hallintojohtaja Marko Lähde, p. 040 630 2505
sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi

Khall 127 §

Teuvan Yrittäjät ry julkaisee vuosittain Teuvan paikallisen puhelinluettelon,
jossa on kattavasti teuvalaisten yksityishenkilöiden ja yritysten yhteystiedot.
Teuvan kunnan keskeisimmät puhelinnumerot ovat perinteisesti olleet luettelossa, minkä lisäksi kunta on ostanut kokosivun ilmoituksen palveluidensa
mainontaan.
Keskeisimpien kunnan puhelinnumeroiden helppo saatavuus on kuntalaisten näkökulmasta tärkeää. OmaOsa-puhelinluettelo on laajassa käytössä
kunnan sisällä, jolloin se on hyvä väline kunnalle puhelinnumerotietojensa
levittämiseksi kuntalaisille. Luettelossa kunnalla on mahdollisuus myös
mainostaa keskeisiä palveluitaan ja saada näkyvyyttä.
Teuvan Yrittäjät ry tarjoaa Teuvan kunnalle yhden kokosivun ilmoituksen
OmaOsa-puhelinluettelossa 1200 eurolla (alv 0 %).

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy Teuvan Yrittäjät ry:n tarjouksen yhden
kokosivun ilmoituksesta OmaOsa-puhelinluettelossa.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
Jukka Leppäniemi ja Arto Heinola jääväsivät itsensä, eivätkä osallistuneet
tämän asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon. Puheenjohtajana toimi Paula Kaleva.
____________

§ 128, KHALL 26.5.2014 18:00

D: 170/2014
Kokouspäivämäärä
26.05.2014

TEUVAN KUNTA
Kunnanhallitus

Sivu 21
128 §

Kunnanvaltuuston kokouksen 12.5.2014 päätösten täytäntöönpano
Dnro D/170/00.02.01/2014

Khall 128 §

Kuntalain 23 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kuntalain 56 §:n mukaan kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta, jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten
lainvastainen. Tällöin asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen
käsiteltäväksi

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus toteaa, että kunnanvaltuuston päätökset
12.5.2014 ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, eivätkä mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi, eivätkä muutoinkaan ole lain tai asetuksen vastaisia, joten kunnanhallitus päättää panna päätökset täytäntöön
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
____________

§ 129, KHALL 26.5.2014 18:00

D: 170/2014
Kokouspäivämäärä
26.05.2014

TEUVAN KUNTA
Kunnanhallitus

Sivu 22
129 §

Hallintokuntien ja viranhaltijoiden pöytäkirjat sekä mahdollisesti kunnanhallituksen käsittelyyn otettavat asiat, kunnanhallitus 26.5.2014
Dnro D/170/00.02.01/2014
Lisätiedot: toimistosihteeri Raija Luopa, p. 050 386 4698
sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi
Khall 129 §

Kunnan hallintosäännön 64 §:n määräyksiin viitaten esitellään kunnanhallitukselle seuraavat pöytäkirjajäljennökset:
- vapaa-ajanlautakunta 13.5.2014
- tekninen lautakunta 20.5.2014
sekä viranhaltijapäätökset:
Kunnanjohtajan päätös:
Kirjallisen varoituksen antaminen
Hallintojohtajan päätökset:
1-31/2014 Kesätyösetelien myöntämispäätöksiä
Kunnaninsinöörin päätös:
4/2014

Kja

Alueiden luovuttaminen kesämarkkinoiden käyttöön 2014

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.
_____________

§ 130, KHALL 26.5.2014 18:00

D: 170/2014

Sivu 23

Kokouspäivämäärä
26.05.2014

TEUVAN KUNTA
Kunnanhallitus

130 §

Ilmoitusasiat, kunnanhallitus 26.5.2014
Dnro D/170/00.02.01/2014
Lisätiedot: toimistosihteeri Raija Luopa, p. 050 386 4698
sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi

Khall 130 §

Kunnanhallituksen tietoon saatetaan seuraavaa:
-

Asunto Oy Norinrivin yhtiökokouksen pöytäkirja 30.4.2014

- Botniarosk Oy:n vuosikertomus 2013
-

Eskoon sosiaalipalvelujen
19.5.2014

kuntayhtymän

valtuuston

kokouskutsu

-

Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän tilinpäätös 2013

-

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen päätös 15.5.2014 Teuvan kunnan
vapaa-ajankeskuksen maasuodatinpuhdistamon tarkkailusuunnitelman
hyväksymisestä

- Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallituksen pöytäkirjat 5.5.2015 ja
19.5.2014
- Foodwest Oy:n yhtiökokouksen kokouskutsu 5.5.2014
- Kevan yleiskirje 7.5.2014; vuoden KuEl-maksut ja ennakkotietoja vuosien 2016-2017 maksuista
- Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätös 15.5.2014; OAJ:n
Teuvan paikallisyhdistyksen kanteluasiasta; Aluehallintovirastolla ei kanteluasiaan perustuvaa toimivaltaa keskeyttää kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 30 §:n nojalla päätettyjä kunnan lomautuksia. Aluehallintovirasto kiinnittää vastaisen varalle Teuvan kunnan huomiota siihen, että kunnan järjestämässä koulutuksessa noudatetaan lakeja ja asetuksia
sekä niiden nojalla annettuja määräyksiä
-

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätös 29.4.2014; lopullisen
valtionosuuden vahvistaminen vuoden 2013 perustoimeentulotukeen;
Teuvan kunnan valtionosuuteen oikeuttavat perustoimeentulotuen kustannukset (toteutuneet) 358 785,22 euroa, lopullinen valtionosuus
179 392,61 euroa, maksettu ennakko 199 978,00 euroa, valtiolle palautettava 20 585,39 euroa

- Seinäjoen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuuston esityslista 5.5.2014
ja yhtymähallituksen pöytäkirja 5.5.2014
- Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymän yhtymähallituksen pöytäkirja
14.5.2014
- Suupohjan koulutuskuntayhtymän yhtymähallituksen pöytäkirja
29.4.2014 ja esityslista 14.5.2014 sekä yhtymävaltuuston esityslista
3.6.2014

§ 130, KHALL 26.5.2014 18:00

D: 170/2014
Kokouspäivämäärä
26.05.2014

TEUVAN KUNTA
Kunnanhallitus

Sivu 24
130 §

- Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän seuraavat pöytäkirjanotteet 19.5.2014:
§ 64
§ 65

Liikelaitoskuntayhtymän talouden kuukausiseuranta/ maaliskuu
2014
Lehtiharjun osasto 2 toiminnan päättyminen, Lehtiharjun palvelukodin perustaminen sekä asiakaspaikkojen ostotarve 1.6.2014

- Öskatan Tuuli Närpiö Oy:n yhtiökokouksen kokouskutsu 22.5.2014
- Aarre Äystön kunnanhallitukselle osoittama kirje 11.5.2014 Äystön koulurakennuksen purkamisesta
- Teuva-Seura r.y:n vetoomus 10.5.2014 liittyen Äystön vanhan kansakoulun
suojelemiseen
Kja

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

§ 9998, KHALL 26.5.2014 18:00

Sivu 25

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus
Muutoksenhakukiellot
Kieltojen
perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:
Pykälät: 117 – 118 ja 128 - 130

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 119 - 127

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: 119 - 127

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

