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Paikka

Kuohun kokoustila (Porvarintie 20 A 3)

Aika

tiistai 24.6.2014 klo 18.00 – 19.25

Saapuvilla olleet jäsenet

Muut saapuvilla olleet

Mäntylä Anu
Harjunpää Markku
Alanko Tarja
Annala Antti
Filppula Martti
Harjula Riikka
Kaleva Heidi
Korkeamäki Jaana
Luopa Kalevi
Nisula Harri
Viitala Pirkko

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen, poissa
jäsen
jäsen, poissa
jäsen, poissa
jäsen
jäsen
Antti Annalan varajäsen
Riikka Harjulan varajäsen

Nevala Marjo

toimistosihteeri, pöytäkirjanpitäjä

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Työjärjestys

Hyväksyttiin työjärjestys.

Asiat

§:t 13 - 16

Pöytäkirjan tarkastajat
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Alanko ja Kalevi Luopa.
Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus

Anu Mäntylä
puheenjohtaja

Marjo Nevala
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastusmerkinnät
Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Teuva 1 .7.2014
Tarja Alanko
Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä
Teuvan kunnanvirastossa 4.8.2014

Marjo Nevala, toimistosihteeri

Kalevi Luopa

§ 13, TULEVLTK 24.6.2014 18:00

D: 207/2014
Kokouspäivämäärä
24.06.2014

TEUVAN KUNTA
Tulevaisuuslautakunta

Sivu 2
13 §

Avustusanomus tori-/tennaritanssien järjestämiseen
Dnro D/207/02.05.01.03/2014
Lisätiedot: toimistosihteeri Marjo Nevala, p. 046 855 5014
sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi

Tulev.ltk. 13 §

Toripuodin henkilöstö on toimittanut tulevaisuuslautakunnalle 4.6.2014 päivätyn anomuksen avustuksen saamiseksi tori-/tennaritanssien kuluihin ja
järjestelyihin. Anomus esityslistan ohessa.
Anomuskirjeessä todetaan, että monilta torikioskilla käyneiltä ulkopaikkakuntalaisilta henkilöiltä on tullut ehdotuksia toritanssien järjestämiseksi. Torivastaava Risto Lähteenmäki on selvitellyt asiaa ja toripuodin henkilöstön
suunnitelmissa on järjestää tori-/tennaritanssit Teuvan torilla perjantaina
18.7.2014 kello 18-22. Esiintyjän hankkimisesta aiheutuu 300 euron kustannukset.
Kulttuuritoimi on lupautunut osallistumaan kustannuksiin 150 eurolla.

Pja

Ehdotus: Tulevaisuuslautakunta myöntää 150 euron avustuksen tori-/tennaritanssien esiintyjäkuluihin.
Asiasta käydyn keskustelun kuluessa Pirkko Viitala esitti, että avustusta ei
myönnetä, vaan tapahtumassa tulee käyttää vapaaehtoisesiintyjää. Esitystä ei kannatettu, joten se raukesi.
Päätös: Tulevaisuuslautakunta myönsi 150 euron avustuksen tori/tennaritanssien esiintyjäkuluihin.
____________
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D: 113/2014
Kokouspäivämäärä
24.06.2014

TEUVAN KUNTA
Tulevaisuuslautakunta
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Yhteistoimintamenettely, tulevaisuuslautakunnan kannanotto
Dnro D/113/01.00.01.01/2014
Valmistelija / lisätiedot: kunnanjohtaja Veli Nummela, p. 046 850 7700
sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi

Khall 84 §
1.4.2014

Vuoden 2011 tilinpäätöksessä muodostui alijäämää 2,5 miljoonaa euroa.
Vuoden 2012 tilinpäätös oli puolestaan 2,4 miljoonaa euroa alijäämäinen.
Vuoden 2013 tilinpäätös näyttää 1,2 miljoonan euron alijäämää. Vuoden
2014 talousarvio on 1,1 miljoonaa euroa alijäämäinen.
Vuodelle 2012 ja 2013 valmisteltiin käyttötalousmenoja sopeuttavat säästöpaketit. Vuonna 2013 päätettiin koko henkilökunnan kahden viikon lomautuksesta, jonka täytäntöönpano vielä osittain jatkuu. Tulokertymän kartuttamiseksi veroprosenttia on nostettu jo useamman kerran.
Kunnanhallitus on nimennyt taloustyöryhmän laatimaan kolmatta säästöpakettia. Taloustyöryhmä pyrkii löytämään yhteensä vähintään 1,5 miljoonan
euron säästöt käyttötalousmenoissa. Säästötoimenpiteet jaksotetaan taloustyöryhmän esityksen mukaan kolmelle vuodelle.
Kunnanhallitus on taloustyöryhmän esityksestä päättänyt 17.3.2014, että
sivistystoimen tulee valmistella kahden kyläkoulun lakkauttamista toteutettavaksi 1.8.2014 lukien. Merkittäviä käyttötalouden säästöjä pyritään löytämään mm. kiinteistökannan käyttöä tehostamalla.
Osana talouden säästötoimia taloustyöryhmä esittää yhteistoimintamenettelyn aloittamista henkilöstöjärjestöjen kanssa tavoitteena 20 henkilötyövuoden pysyvä vähennys.
Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa
(13.4.2007/449) säätelee menettelyä kunnan sopeuttaessa toimintaansa taloudellisiin resursseihin (esityslistan liite).

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää aloittaa yhteistoimintamenettelyn henkilöstöjärjestöjen kanssa. Tavoitteena on 20 henkilötyövuoden työpanoksen
pysyvä vähennys. Toimenpiteellä tavoitellaan 800 000 euron toimintamenojen vähennystä. Keinoina voidaan käyttää luontaista poistumaa, määräaikaisten palvelussuhteiden päättämistä, osa-aikaistamisia ja irtisanomisia.
Mahdollisuuksien mukaan viimeksi irtisanotaan kunnan kannalta tärkeitä
työntekijöitä ja saman työnantajan palveluksessa osan työkyvystään menettäneitä. Tämän jälkeen kiinnitetään huomiota huoltovelvollisuuden määrään ja palvelussuhteen kestoaikaan.
Henkilöstöjärjestöjen kanssa käytäviin neuvotteluihin kunnanhallitus nimeää edustajikseen Jukka Leppäniemen, Paula Kalevan, Jarmo Kiviluoman ja
Veli Nummelan. Yhteistoimintamenettely pyritään saamaan päätökseen
30.5.2014 mennessä.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
____________
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Tulevaisuuslautakunta

Khall 152 §
18.6.2014

D: 113/2014
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Yhteistoimintamenettely aloitettiin 22.4.2014, ja neuvottelut päätettiin
10.6.2014. Neuvotteluissa 20 henkilötyövuoden vähentämisestä pidettiin
kiinni. Neuvotteluissa löydettiin runsaasti mahdollisuuksia ns. luontaisen
poistuman hyödyntämiseen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että ensisijaisesti vähennyksiä haetaan määräaikaisia palvelussuhteita päättämällä.
Eläkkeelle jäävän henkilöstön työtehtävät jaetaan mahdollisuuksien mukaan töihin jäävien kesken.
Yhteistoimintaneuvottelujen pöytäkirjat ja ammattiliittojen työnantajalle jättämä vetoomus ovat esityslistan oheistietoina.
Yhteistoimintaryhmä on käsitellyt asiaa kokouksessaan 11.6.2014.
Työnantajan edustajien esitys neuvottelujen päättyessä on, että vuoden
2015 loppuun mennessä vähennetään palvelussuhteita 20 henkilötyövuoden verran. Näistä 12 toteutetaan eläköitymisten ja määräaikaisten palvelussuhteiden päättämisen kautta. Irtisanomisten kautta toteutetaan 8 henkilötyövuoden vähennys. Päävastuualueittain vähennykset kohdistuvat siten,
että hallinto- ja elinkeinotoimen osuus on 0,6 henkilötyövuotta, sivistystoimen 9 henkilötyövuotta ja teknisen ja ympäristötoimen 10,5 henkilötyövuotta.

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy yhteistoimintamenettelyn tuloksena
edellä esitetyn henkilöstön vähennysohjelman.

Tämän asian osalta pöytäkirjanpitäjänä toimi kunnanjohtaja. Muut viranhaltijat poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.
Asiasta käydyn keskustelun kuluessa Minna-Liisa Tuisku esitti, että sivistystoimeen kohdennetut henkilöstövähennykset ovat liian suuret, ja niitä tulee pienentää.
Puheenjohtajan päätettyä keskustelun hän totesi, että koska Minna-Liisa
Tuiskun esitystä ei ole kannatettu, se raukeaa.
Päätös: Puheenjohtaja totesi kunnanjohtajan ehdotuksen tulleen kunnanhallituksen päätökseksi.
_____________
Tulev.ltk. 14 §
24.6.2014

Tulevaisuuslautakunta kävi keskustelua henkilöstön vähennysohjelman
mahdollisista vaikutuksista kunnan palveluihin ja niiden saatavuuteen,
yleisten alueiden viihtyvyyteen ja vetovoimaisuuteen sekä henkilöstön jaksamiseen.
Keskustelun jälkeen tulevaisuuslautakunta teki yksimielisesti seuraavan
päätöksen.
Päätös: Tulevaisuuslautakunta edellyttää, että kunnanhallitus seuraa ja
valvoo, että LLKY:n kulut eivät nouse, jotta tämä nyt toteutettava säästöpaketti on riittävä.
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Tulevaisuuslautakunnan näkemyksen mukaan kunnanhallituksen on pystyttävä jatkossakin turvaamaan yleisten alueiden viihtyvyys ja vetovoimaisuus.
Maa- ja metsätaloutta elinkeinonaan harjoittavien toimintaedellytyksiä on
tuettava teiden osalta.
Tulevaisuuslautakunta haluaa tietää, että millä mittareilla kunnanhallitus tai
kunnan ylin johto seuraa henkilöstön hyvinvointia.
____________
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Kokouspäivämäärä
24.06.2014

TEUVAN KUNTA
Tulevaisuuslautakunta

15 §

Ilmoitusasiat
Dnro D/208/00.02.04/2014
Lisätiedot: toimistosihteeri Marjo Nevala, p. 046 855 5014
sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi

Tulev.ltk. 15 §

Tulevaisuuslautakunnan tietoon saatetaan seuraavaa:
- Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen työllisyyskatsaukset maalis- ja huhtikuulta 2014
maaliskuu
2014
Työttömiä työnhakijoita
(ml. henk.koht. lomautetut)
- miehiä
- naisia
- alle 25-vuotiaita
- yli 50-vuotiaita
- yli vuoden työttömänä
Avoimia työpaikkoja
Työttömyysaste, %

Pja

272
168
104
30
121
36
6
11,2

huhtikuu
2014
237
146
91
25
106
37
7
9,7

Ehdotus: Asiat merkitään tulevaisuuslautakunnan tietoon saatetuiksi.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
____________
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Muut asiat
Tulev.ltk. 16 §

Puheenjohtaja esitti toivomuksen, että jokainen lautakunnan jäsen olisi seuraavaan kokoukseen mennessä yhteydessä johonkin teuvalaiseen yhdistykseen ja kyselisi kuulumisia, mm. yhdistyksen tila, resurssit, tapahtumat,
toiminta, suunnitelmat ym. Myöhemmin yhdistysten edustajia kutsutaan
koolle siinä tarkoituksessa, että yhteistyössä heidän kanssaan laaditaan
kolmannen sektorin toimintasuunnitelma.
____________
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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: 14 - 16

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 13

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 tulevaisuuslautakunta
PL 25, 64701 TEUVA
Porvarintie 20 A 4, 64700 TEUVA
faksi (06) 267 1070
sähköposti: kunta@teuva.fi
Pykälät: 13

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

Sivu 8

