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Paikka

%%%006

Aika

%%%003 klo %%%010 – 20.14

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

puheenjohtaja
I varapuheenjohtaja
II varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Lehtimäki Esko
Rinta-Uppa Simo
Mäntysaari Matti
Niemi Pauliina
Nummela Veli
Lähde Marko

valtuuston puheenjohtaja
valtuuston I varapuheenjohtaja
valtuuston II varapuheenjohtaja
sivistysjohtaja klo 18.00 – 18.15
kunnanjohtaja, esittelijä
hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Työjärjestys

Hyväksyttiin työjärjestys.

Asiat

§:t 158 - 167

Pöytäkirjan tarkastajat
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anu Mäntylä ja Aulis Ranta-Muotio.
Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus

Jukka Leppäniemi
puheenjohtaja

Marko Lähde
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastusmerkinnät
Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Teuva

15 .8.2014

Anu Mäntylä
Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä
Teuvan kunnanvirastossa %%%023

Marko Lähde, hallintojohtaja

Aulis Ranta-Muotio
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D: 227/2014
Kokouspäivämäärä
11.08.2014

TEUVAN KUNTA
Kunnanhallitus

Sivu 2
158 §

Kunnaninsinöörin sijaisen nimeäminen
Dnro D/227/01.01.03.01/2014
Valmistelija / lisätiedot: kunnanjohtaja Veli Nummela, p. 046 850 7700
sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi

Khall 158 §

Kunnanhallitus on 24.4.2007 nimennyt kunnaninsinööri Markku Salosen
sijaiseksi maanrakennusmestari Jari Kallion. Jari Kallio ei ole enää kunnan
palveluksessa.

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus nimeää
-

kunnaninsinööri Markku Salosen sijaiseksi maanrakennusmestari Jukka
Palomäen
maanrakennusmestari Jukka Palomäen sijaiseksi talonrakennusmestari
Jukka Aron.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
_____________
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TEUVAN KUNTA
Kunnanhallitus

D: 63/2013
Kokouspäivämäärä
11.08.2014

Sivu 3
159 §

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

Kunnanhallitus 2.12.2013 § 254, 17.2.2014 § 41 ja 17.3.2014 § 60
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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Kunnanhallitus
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Sivu 4

Kokouspäivämäärä
11.08.2014

159 §

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 KUNTA
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159 §

Valmistelija / lisätiedot: kunnanjohtaja Veli Nummela, p. 046 850 7700
sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi

Khall 60 §
17.3.2014

Kunnanhallituksen päätöksen jälkeen on käynyt ilmi, että tarjouspyyntö on
erehdyksessä lähetetty erisisältöisenä kuin kunnanhallitus oli kokouksessaan 2.12.2013 päättänyt. Tarjousmenettelyssä myös ylittyi hankintalain 15
§:n mukainen 30.000 euron kynnysarvo.
Hankintalain 80 §:n mukaan hankintayksikkö voi itse poistaa virheellisen
päätöksensä tai peruuttaa muun hankintamenettelyssä tehdyn ratkaisun,
jolla on oikeudellisia vaikutuksia ehdokkaiden tai tarjoajien asemaan, ja ratkaista asian uudelleen (hankintaoikaisu), jos päätös tai muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu perustuu lain soveltamisessa tapahtuneeseen virheeseen. Päätöksen tai ratkaisun korjaaminen ei edellytä asianosaisen
suostumusta. Päätöstä tai ratkaisua ei kuitenkaan voida korjata hankintaoikaisuna, jos hankintasopimus on tehty.
Hankintalain 81 §:n mukaan hankintayksikkö voi ottaa hankintaoikaisun käsiteltäväkseen omasta aloitteestaan tai asianosaisen vaatimuksesta. Hankintayksikön on ilmoitettava hankintaoikaisun vireilletulosta välittömästi niille, joita asia koskee. Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä
tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Hankintayksikkö voi
itse ottaa hankintapäätöksen tai ratkaisun korjattavakseen 60 päivän kuluessa siitä, kun hankintaoikaisun kohteena oleva päätös tai ratkaisu on tehty.

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää hankintalain 80 §:n nojalla tehdä hankintaoikaisun ja kumota 17.2.2014 § 41 tekemänsä päätöksen. Päätöksen perusteluina kunnanhallitus toteaa, että tarjouspyyntö ei ole ollut kunnanhallituksen aiemman päätöksen mukainen, ja hankintalain mukainen 30.000 euron kynnysarvo on ylittynyt. Tarjouspyyntömenettely uusitaan hankintalain
mukaisena ja kunnanhallituksen 2.12.2013 päättämän sisältöisenä.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
____________
Valmistelija / lisätiedot: kunnaninsinööri Markku Salonen, p. 050 386 4626
sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi

Khall 159 §
11.8.2014

Tekninen toimi on kilpailuttanut hammashoitolan konsulttitehtävät kunnanhallituksen 17.3.2014 tekemän hankintaoikaisupäätöksen mukaisesti.
Uudistetun tarjousmenettelyn mukaan rakennuttamistehtäviä koskeva tarjous tuli jättää 12.6.2014 klo 10.00 mennessä. Määräaikaan mennessä on
saatu tarjous kahdelta konsulttiyritykseltä
Contria Oy, Vaasa
ISS Proko Oy, Pohjanmaa
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Kokouspäivämäärä
11.08.2014

159 §

Tarjousten avaaminen
Saadut tarjoukset on avattu 26.6.2014 klo 13.15.
Tarjoajien soveltuvuus
- Tekninen suorituskyky, taloudellinen asema, rikkeettömyys
Tarjousasiapapereiden mukaan molempien tarjousten osalta soveltuvuusehdot täyttyvät.
- Yhteiskuntavelvoitteiden hoitaminen
Molempien tarjousten liitteinä olevien asiapapereiden perusteella on todettu em. velvoitteet hoidetuiksi.
Tarjousten hyväksyttävyys/tarjouspyynnönmukaisuus
Molemmat tarjoukset on asianmukaisesti laadittu tarjouspyynnön liitteen olleelle tarjouslomakkeelle, mitä on edellytetty. Annettu tarjous on tarjouspyynnön mukainen ja täyttää kunkin työsuorituksen osalta tarjouspyynnössä edellytetyt vähimmäisvaatimukset.
Rakennuttamis- ja valvontatehtävät

€ (alv.0 %)
Contria

1. Rakennuttamistehtävät
2. Rakennustöiden paikallisvalvontatehtävät
3. TATE töiden paikallisvalvontatehtävät
Yhteensä

52 200,27 200,49 270,128 670,-

ISS Proko
13 738,19 056,11 523,44 317,-

Vertailu
Tarjousvertailuun voitiin ottaa molemmat tarjoukset.
ISS Proko, Pohjanmaan tarjous on kaikkien eri tehtäväkokonaisuuksien
osalta sekä kokonaishinnaltaan edullisin.
Liite nro 1

Esityslistan ohessa tarjousten avauspöytäkirja, tarjousvertailu liitteenä.

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä hammashoitolan rakennuttamistehtävisä, rakennustöiden paikallisvalvonta- ja TATE töiden valvontatehtävistä halvimman tarjouksen antaneen ISS Proko, Pohjanmaan tarjouksen.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
____________
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D: 218/2014
Kokouspäivämäärä
11.08.2014

TEUVAN KUNTA
Kunnanhallitus

Sivu 9
160 §

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän talousarvion raami vuodelle 2015
Dnro D/218/02.02.00/2014
Valmistelija / lisätiedot: hallintojohtaja Marko Lähde, p. 040 630 2505
sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi

Khall 160 §

Kauhajoen kaupungin yhteistoimintalautakunta on kokouksessaan 3.6.2014
päättänyt pyytää kaupungin- ja kunnanhallituksia antamaan kuntakohtaisen
raamin LLKY:n talousarvion laadinnan pohjaksi vuodelle 2015.
LLKY on toimittanut jäsenkunnilleen laskelman raamin määrittelyn pohjaksi.
Laskelmat perustuvat vuoden 2013 tilinpäätöksen tietoihin, minkä lisäksi
tietoja on tarkistettu vuoden 2014 talousarvion ja vuoden 2014 tammi –
huhtikuun välisen toteuman pohjalta. Loppulaskelmaan on lisätty olettama,
että tilauksessa huomioidaan henkilöstökuluihin yhden prosentin yleiskorotus. Laskelmassa Teuvan maksuosuudeksi vuonna 2015 tulee n.
22 000 000 miljoonaa euroa.
Vuoden 2011 Teuvan maksuosuus tilinpäätöksessä 19 990 179 euroa.
Vuoden 2012 Teuvan maksuosuus tilinpäätöksessä 21 077 652 euroa.
Vuoden 2013 Teuvan maksuosuus tilinpäätöksessä 22 015 560 euroa
Talousarviossa 2014 Teuvan maksuosuus 21 000 000 euroa.
Ennuste vuodelle 2014 on toukokuun lopun tilanteen mukaan n. 22 000 000
euroa.
Teuvan kunta on tasapainottanut talouttaan nostamalla kunnallis- ja kiinteistöveroprosentteja sekä kolmella erillisellä säästöohjelmalla. Veronkorotusten ja säästöohjelmien pääasiallisena syynä on ollut sosiaali- ja terveysmenojen voimakas kasvu. Niiden osuus kunnan kokonaismenoista on
kasvanut tasaisesti. Vielä vuonna 2009 sote-menojen osuus kunnan kokonaismenoista oli 49 prosenttia, kun vuonna 2013 vastaava luku oli jo 55
prosenttia. Menojen jatkuvan kasvun seurauksena kunnan edellytykset
muiden palvelujen tuottamiseen ovat heikentyneet.
LLKY:n perustamisen taustalla oli ajatus, että sote-palvelut kyettäisiin tuottamaan kokonaistaloudellisesti edullisemmin suuremmassa yksikössä yhteistyössä neljän kunnan/kaupungin kesken. Tavoitteena oli pysäyttää sotemenojen voimakas kasvu vaarantamatta palvelujen laatua. Toistaiseksi
näin ei ole tapahtunut Teuvan kunnan osalta vaan menojen kasvu on kiihtynyt LLKY:n perustamisesta lähtien. Samalla kuntalaisten palvelut ovat
etääntyneet fyysisesti kauemmaksi.
LLKY:n tuottamat palvelut ovat osa kuntalaisten perusturvaa ja ne on tuotettava laadukkaasti. Menokehitys on kuitenkin saatava kestävälle pohjalle,
sillä muuten jäsenkuntien/kaupungin edellytykset tuottaa muita hyvään
elämiseen vaadittavia palveluita vaarantuu.

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus esittää yhteistoimintalautakunnalle vuodelle 2015
Teuvan kunnan nettomaksuosuudeksi LLKY:lle 21 500 000 euroa sisältäen
perustoimeentulotuen valtionosuuden.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
______________
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D: 217/2014
Kokouspäivämäärä
11.08.2014

TEUVAN KUNTA
Kunnanhallitus

Sivu 10
161 §

Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen vuonna 2014
Dnro D/217/02.05.01.00/2014
Valmistelija / lisätiedot: hallintojohtaja Marko Lähde, p. 040 630 2505
sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi

Khall 161 §

Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 30 §:n mukaan
kunnan valtionosuutta voidaan korottaa hakemuksesta harkinnanvaraisesti
valtion talousarvion rajoissa, jos kunta ensisijaisesti poikkeuksellisten tai tilapäisten kunnallistaloudellisten vaikeuksien vuoksi on lisätyn taloudellisen
tuen tarpeessa.
Valtionosuuden korotuksen myöntämisen ehtona on, että kunta on hyväksynyt suunnitelman taloutensa tasapainottamiseksi toteutettavista toimenpiteistä. Suunnitelma tulee liittää valtionosuuden korotusta koskevaan hakemukseen. Jos suunnitelma ei ole valmistunut hakuajan loppuun mennessä,
on hakemukseen merkittävä milloin valtuusto sen käsittelee ja milloin suunnitelma lähetetään ministeriöön. Valtionapuviranomainen voi asettaa korotuksen myöntämiselle ja käytölle myös muita kunnan talouteen liittyviä ehtoja. Valtionosuuden korotus voidaan seuraavina vuosina jättää myöntämättä tai se voidaan myöntää alennettuna, jos suunnitelmaa tai asetettuja
ehtoja ei ole noudatettu.
Valtiovarainministeriö on päättänyt, että avustuksen myöntämisen ehtona
on myös, että kunta toteuttaa kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 63 a §:n mukaisen arviointiryhmän ehdotuksen mukaiset toimenpiteet palveluiden edellytyksen turvaamiseksi. Edellä mainittu ehto koskee
niitä kuntia, joihin on asetettu em. lain 63 a §:n mukainen arviointiryhmä.
Hakemuksessa tulee yksilöidä ne perusteet ja erityisolosuhteet, joita kunta
pitää syynä kuluvan vuoden talouden tasapainottamiseen liittyviin ongelmiin. Perusteluissa on syytä painottaa sellaisia tietoja, joita ei voida saada
yleisistä tilastoista. Harkinnanvaraisen valtionosuuden korotukseen on käytettävissä enintään 20 000 000 euroa. Valtiovarainministeriö on päättänyt,
että hakemukset tulee toimittaa 1.9.2014 mennessä Valtiovarainministeriöön. Valtiovarainministeriön 20.5.2014 päivätty kirje esityslistan ohessa.

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että Teuvan kunta hakee 1 300 000 euroa harkinnanvaraisen valtionosuuden korotusta.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
_____________

§ 162, KHALL 11.8.2014 18:00

D: 219/2014
Kokouspäivämäärä
11.08.2014

TEUVAN KUNTA
Kunnanhallitus

Sivu 11
162 §

Mauri Filppulan eronpyyntö kunnan luottamustoimista ja luottamustoimien täyttäminen
Dnro D/219/00.00.01.00/2014
Valmistelija / lisätiedot: hallintojohtaja Marko Lähde, p. 040 630 2505
sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi

Khall 162 §

Mauri Filppula on kirjeellään 11.6.2014 pyytänyt eroa Teuvan kunnan luottamustoimista paikkakunnalta muuton vuoksi. Mauri Filppula on valittu seuraaviin kunnan luottamustoimiin:
-

teknisen lautakunnan jäsen
kunnanhallituksen varajäsen
kunnanhallituksen henkilöstöjaoston varajäsen
kunnan varaedustaja Oy Aqua Botnica Ab

Kuntalain 33 §:n mukaan vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on
henkilö, jonka kotikunta kyseinen kunta on.
Kuntalain 37 §:n mukaan luottamushenkilön menettäessä vaalikelpoisuutensa on sen toimielimen, jonka valittava luottamushenkilö on, todettava
luottamustoimi päättyneeksi.
Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto
-

myöntää Mauri Filppulalle eron teknisen lautakunnan jäsenyydestä ja
kunnanhallituksen varajäsenyydestä;
valitsee tekniseen lautakuntaan jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi
eli vuoden 2016 loppuun, sekä
valitsee kunnanhallitukseen henkilökohtaisen varajäsenen Anu Mäntylälle jäljellä olevaksi toimikaudeksi eli vuoden 2014 loppuun.

Edelleen kunnanhallitus päättää
-

-

myöntää Mauri Filppulalle eron henkilöstöjaoston varajäsenyydestä ja
kunnan varaedustajan tehtävistä Oy Aqua Botnica Ab:ssa;
valita kunnanhallituksen henkilöstöjaostoon henkilökohtaisen varajäsenen Anu Mäntylälle jäljellä olevaksi toimikaudeksi eli vuoden 2014 loppuun
nimetä Oy Aqua Botnica Ab:iin kunnan varaedustajan jäljellä olevaksi
toimikaudeksi eli vuoden 2014 loppuun.

Päätös: Kunnanhallitus päätti ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto
-

myöntää Mauri Filppulalle eron teknisen lautakunnan jäsenyydestä ja
kunnanhallituksen varajäsenyydestä;
valitsee tekniseen lautakuntaan jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi
eli vuoden 2016 loppuun, sekä
valitsee kunnanhallitukseen henkilökohtaisen varajäsenen Anu Mäntylälle jäljellä olevaksi toimikaudeksi eli vuoden 2014 loppuun.
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D: 219/2014
Kokouspäivämäärä
11.08.2014

TEUVAN KUNTA
Kunnanhallitus

Sivu 12
162 §

Edelleen kunnanhallitus päätti
-

myöntää Mauri Filppulalle eron henkilöstöjaoston varajäsenyydestä ja
kunnan varaedustajan tehtävistä Oy Aqua Botnica Ab:ssa;
- nimetä Oy Aqua Botnica Ab:iin kunnan varaedustajaksi Heikki Tuomelan jäljellä olevaksi toimikaudeksi eli vuoden 2014 loppuun, ja
- että, Anu Mäntylän henkilökohtainen varajäsen kunnanhallituksen henkilöstöjaostoon valitaan sen jälkeen, kun valtuusto on valinnut varajäsenen kunnanhallitukseen.
____________
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D: 220/2014
Kokouspäivämäärä
11.08.2014

TEUVAN KUNTA
Kunnanhallitus

Sivu 13
163 §

Lausunto Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintojen kehittämisestä vuosina 2015 2017
Dnro D/220/00.01.00.00/2014
Valmistelija / lisätiedot: hallintojohtaja Marko Lähde, p. 040 630 2505
sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi

Khall 163 §

Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä on pyytänyt perussopimuksen 13
§:n mukaan esityksiä kunnilta kuntayhtymän taloussuunnitelmaan toiminnan kehittämiseksi vuosina 2015-2017.
Vastaukset lausuntopyyntöön pyydetään sähköisesti 12.9.2014 mennessä.
LLKY:n sosiaalipalvelujen kanssa yhteistyössä laadittu lausunto ja kuntakohtaiset ennusteet palvelujen käytöstä vuodelle 2015 ovat esityslistan
ohessa.

Kja
Liite nro 2

Ehdotus: Kunnanhallitus antaa liitteen mukaisen lausunnon Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymälle.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
_____________
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Kunnanhallitus

Lausunto Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintojen kehittämisestä vuosina 2015 - 2017
Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä pyytää jäsenkunnilta perussopimuksen 13 §:n mukaan esityksiä kuntayhtymän taloussuunnitelmaan
toiminnan kehittämiseksi vuosina 2015 - 2017. Vastaukset pyydetään
12.9.2014 mennessä.
Valtioneuvosto on 8. marraskuuta 2012 tehnyt periaatepäätöksen kehitysvammaisten henkilöiden yksilöllisen asumisen ja palvelujen turvaamisesta. Periaatepäätös perustuu sosiaali- ja terveysministeriön johdolla
laadittuun valtakunnalliseen suunnitelmaan "Laitoksista yksilölliseen
asumiseen: Valtakunnallinen suunnitelma palvelujen kehittämiseksi lähiyhteisöön". Tähtäin on edelleen vuodessa 2020.
Valtakunnallisessa suunnitelmassa määritellään perusperiaatteet siirtymisessä laitoshoidosta lähiyhteisölliseen asumiseen. Perusperiaatteiden
pohjalta esitetään ehdotukset toimenpiteiksi, joilla turvataan vammaisten
ihmisten osallisuus ja oikeudet muutosprosessissa ja laitoshoitoa korvaavien palvelujen kehittyminen. Myös osaamisen varmistamista ja eri
hallinnonalojen yhteistyötä korostetaan.
Valtakunnallisen suunnitelman toteuttamiseksi Eskoon sosiaalipalvelujen
kuntayhtymä on saanut 5.6.2014 valmiiksi tohtori Katja Valkaman työstämänä kolmannen version alueellisesta suunnitelmasta kehitysvammaisten asumisen ja siihen liittyvien palvelujen järjestämiseksi. Arvion
mukaan ympärivuorokautista apua tarjoavien asuinpaikkojen tarve kasvaa seuraavan kuuden vuoden aikana 277 asunnolla Eskoon jäsenkuntien alueella. Laitospaikat vähenisivät 44:ään vuoteen 2020 mennessä
(Vuoden 2014 alussa laitospaikkoja oli 106, joista 24 tilapäispaikkoja).
Pääsääntöisesti laitokseen jäävät ovat iäkkäitä, pitkään laitoksessa asuneita tai sairaanhoidollista osaamista vaativia vaikeavammaisia henkilöitä tai käyttäytymiseltään erittäin haastavia henkilöitä. Pitkäaikaista hoitoa
tarvitaan myös kaikkein vaativinta hoitoa tarvitseville lapsille (tällä hetkellä Eskoossa asuu 7 lasta).
Asumispalvelujen lisääntymisen myötä alueella tarvitaan lisää sitä tukevaa työ- ja päivätoimintaa 131 henkilön verran. Tuetun työn tarvitsijoiden
arvioitiin lisääntyvän lähes puolella nykyisestä.

_________________________________________________________________
TEUVAN KUNTA

PL 25, 64701 TEUVA
Puhelin (06) 2413 4000
kunta@teuva.fi
www.teuva.fi

Hallinto- ja elinkeinotoimi
Yhteispalvelupiste
Porvarintie 20 A 4
64700 TEUVA
Telefax (06) 2413 4490

Sivistystoimi
Filppulankuja 2
64700 TEUVA
Telefax (06) 2413 4374

Tekninen toimi
Porvarintie 26 D
64700 TEUVA
Telefax (06) 2413 4255

Sampo
POP Pankki
Nordea
Y-tunnus

FI25 8000 1700 6817 20
FI33 4730 6020 0007 70
FI86 1077 3000 0350 22
0182734-1
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Kuntakohtaisen arvion mukaan palvelujen tarve mm. ympärivuorokautisessa asumispalvelussa kasvaa vuoteen 2020 Isojoella nykyisestä
9:sästä 16:een, Karijoella yhdestä kolmeen, Kauhajoella 28:sasta 42:een
ja Teuvalla 15:sta 22:een, yhteensä 28 paikalla.
Teuvan kunta esittää toiminnan kehittämiseksi vuosina 2015-2017
seuraavaa:
Kuntayhtymän kehittämistavoitteet kehitysvammaisten lasten ja nuorten
varhaisten palveluiden kehittämisestä avohuollon keinoin ovat oikeansuuntaiset.
Kehitysvammaisten erityispalvelujen ja asiantuntijapalvelujen saaminen,
joita yksittäiset kunnat eivät kykene tuottamaan, tulee jatkossakin turvata
keskitetysti ja että niitä toteutetaan myös lähipalveluina ja sähköisenä
etäpalveluna asukkaiden lähiympäristöissä.
Laitosrakenteen muutosprosessi on oikeansuuntainen. Kuitenkin tulevaisuudessakin tulee turvata vaikeimmin kehitysvammaisten ja monivammaisten tarvitsemat laitoshoitopalvelut.
Yhteistyö kuntien ja kuntayhtymien kesken on tärkeää suunniteltaessa
kehitysvammaisten asumista ja mahdollisia kotiuttamisia Eskoosta.

_________________________________________________________________
TEUVAN KUNTA

PL 25, 64701 TEUVA
Puhelin (06) 2413 4000
kunta@teuva.fi
www.teuva.fi

Hallinto- ja elinkeinotoimi
Yhteispalvelupiste
Porvarintie 20 A 4
64700 TEUVA
Telefax (06) 2413 4490

Sivistystoimi
Filppulankuja 2
64700 TEUVA
Telefax (06) 2413 4374

Tekninen toimi
Porvarintie 26 D
64700 TEUVA
Telefax (06) 2413 4255

Sampo
POP Pankki
Nordea
Y-tunnus

FI25 8000 1700 6817 20
FI33 4730 6020 0007 70
FI86 1077 3000 0350 22
0182734-1
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D: 215/2014
Kokouspäivämäärä
11.08.2014

TEUVAN KUNTA
Kunnanhallitus

Sivu 16
164 §

Oikeusministeriön lausuntopyyntö; vaalien ajankohdat ja kansalaisten osallistumisoikeus
Dnro D/215/00.04.00/2014
Valmistelija / lisätiedot: kunnanjohtaja Veli Nummela, p. 046 850 7700
sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi

Khall 164 §

Oikeusministeriön vaalien ajankohtia ja kansalaisten osallistumisoikeuksia
selvittävä parlamentaarinen työryhmä pyytää lausuntoja mietintöönsä
29.8.2014 mennessä.
Vaalien ajankohtia ja kansalaisten osallistumisoikeuksia selvittävän, oikeusministeriön asettaman parlamentaarisen työryhmän työn taustalla on ns.
puoluesihteeritoimikunnan lokakuussa 2013 tekemät esitykset. Työryhmän
tehtävänä on ollut selvittää näiden ehdotusten toteuttamista ja valmistella
mahdolliset lakiehdotukset.
Esityslistan oheistietona on työryhmän mietintö.

Kja
Liite nro 3

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää antaa liitteen mukaisen lausunnon.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
_____________
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Vaalien ajankohdat ja kansalaisten osallistumisoikeudet
Vastausaika päättyy: 29.8.2014
Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Johdanto
Oikeusministeriön vaalien ajankohtia ja kansalaisten osallistumisoikeuksia selvittävä parlamentaarinen työryhmä pyytää lausuntoja mietintöönsä ensisijaisesti tämän pilottivaiheessa olevan lausuntopalvelu.fipalvelun kautta. Tarkoituksena on saada käyttökokemuksia palvelun jatkokehittämistä varten.
Vaalien ajankohtia ja kansalaisten osallistumisoikeuksia selvittävän, oikeusministeriön asettaman parlamentaarisen työryhmän työn taustalla
on ns. puoluesihteeritoimikunnan lokakuussa 2013 tekemät esitykset.
Työryhmän tehtävänä on ollut selvittää näiden ehdotusten toteuttamista
ja valmistella mahdolliset lakiehdotukset.
Aikataulu, Vastuuvalmistelijan yhteystiedot:
Aikataulu
Lausuntoa pyydetään 29.8.2014 mennessä ensisijaisesti tämän palvelun
kautta tai sähköpostitse oikeusministerio@om.fi tai postitse osoitteeseen Oikeusministeriö, PL 25, 00023 Valtioneuvosto.
Vastuuvalmistelijan yhteystiedot:
Heini Huotarinen, ylitarkastaja, oikeusministeriö, sähköposti muotoa
etunimi.sukunimi@om.fi, puh. 02951 50127.
Vuosilomalla 29.7.2014 asti.
Asiasanat, Linkit
Asiasanat
Vaalit
Osallistuminen
Linkit
http://www.oikeusministerio.fi/fi/index/julkaisut/julkaisuarkisto/1402
296340899.html - Työryhmän mietintö
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LAUSUNTOPYYNTÖ / Teuvan kunnan lausunto (vastaukset sinisellä tekstillä)

o

Oikeusministeriön asettama parlamentaarinen työryhmä ehdottaa
vaalilain muuttamista siten, että kunnallisvaalit siirretään lokakuun neljännestä sunnuntaista huhtikuun kolmanteen sunnuntaihin. Kunnallisvaalien vaalipäivä olisi sama kuin nykyisin eduskuntavaalien vaalipäivä. Huhtikuun kolmannesta sunnuntaista muodostuisi näin yleinen vaalipäivä.
Kunnallisvaalit ja eduskuntavaalit vuorottelisivat kahden vuoden välein
eikä kyse siten olisi samanaikaisesti järjestettävistä vaaleista.

Kunnallisvaalien aikaistaminen keväälle merkitsisi käytännössä sitä, että
uusi valtuusto pääsisi päättämään jo seuraavan vuoden talousarviosta ja
kunnallisverosta. Näin vaalien tulos heijastuisi aikaisempaa välittömämmin kunnan toimintaan, ja uuden valtuuston vaikutusmahdollisuudet paranisivat. Pyrkimyksenä myös on, että kunnallisvaalien siirto keväälle ja
huhtikuun kolmas sunnuntai yleisenä vaalipäivänä lisäisivät äänestysaktiivisuutta. Vaaleja koskevan tutkimustiedon perusteella on tosin vaikea ennakoida, miten vaalipäivän siirto vaikuttaa äänestysaktiivisuuteen.

Työryhmä ehdottaa, että kunnallisvaalit järjestettäisiin ensimmäisen kerran huhtikuussa vuonna 2017. Vuoden 2016 säännönmukaiset kunnallisvaalit siirtyisivät vuoden 2017 huhtikuuhun, ja nykyisten, vuoden 2016 lopussa toimikautensa päättävien valtuustojen toimikautta jatkettaisiin vuoden
2017 toukokuun loppuun.

o

•

Mitä mieltä olette työryhmän kunnallisvaalien siirtämistä koskevista
ehdotuksista?

Teuvan kunta kannattaa työryhmän esityksiä kunnallisvaalien siirtämisestä.
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o

Työryhmä ehdottaa, että neuvoa-antavien kunnallisten kansanäänestysten järjestäminen sallitaan kunnallisvaalien yhteydessä. Nykyisin kunnallisten kansanäänestysten järjestäminen vaalien yhteydessä on kielletty. Työryhmän näkemyksen mukaan kunnallisia kansanäänestyksiä ei ole
perusteltua järjestää muiden, valtiollisten vaalien yhteydessä, sillä vaaliteemat ovat tällöin keskenään hyvin erilaiset. Vastaavasti valtiollisia kansanäänestyksiä voidaan nykyisin toimittaa vain valtiollisten vaalien yhteydessä tai erikseen. Äänestyksen toimittamista koskevat hallinnolliset menettelyt ovat myös yksinkertaisemmat kunnallisvaalien yhteydessä. Työryhmä toteaa lisäksi, että erikseen valmisteltavana oleva nettiäänestyksen käyttöönotto helpottanee kunnallisten kansanäänestysten järjestämistä. Nettiäänestysmahdollisuus muuttaa merkittävästi kansanäänestysten
järjestämistä, ja tämän vuoksi työryhmä katsoo, että tarpeelliset lainsäädännön muutokset on perusteltua valmistella aikanaan yhtenäisesti.

o Mitä haluatte lausua työryhmän kunnallisvaalien ja kunnallisen kansanäänestyksen järjestämisestä yhdessä?
•

Kunnallisten kansanäänestysten järjestäminen kunnallisvaalien yhteydessä tulee
sallia pikaisesti.

o

Työryhmä käsitteli edellä mainittujen teemojen lisäksi muun muassa
presidentinvaalin ajankohtaa, kansalaisaloitteen tekemisen ikärajan alentamista 15 vuoteen sekä samana keväänä järjestettävien eduskunta- ja europarlamenttivaalien aikataulutusta. Arviointi kansalaisaloitteen toimivuudesta ja mahdollisesta ikärajan muuttamisesta on työryhmän mukaan tehtävissä vasta, kun menettelystä on saatu enemmän kokemuksia.
Suomen pitkän aikavälin tavoitteeksi tulisi asettaa europarlamenttivaalien
aikaistaminen samaan ajankohtaan kuin eduskuntavaalit ja kunnallisvaalit.
Työryhmä ei esitä näihin teemoihin liittyen tässä vaiheessa lakimuutoksia.
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o
•

Mitä haluatte lausua työryhmän mietinnöstä?

Presidentinvaalien ajankohtaa ei ole tarvetta muuttaa. Kansalaisaloitteen tekemisen ikärajan alentamista tulee harkita heti, kun kansalaisaloitteen toimivuudesta
on saatu riittävästi kokemuksia. Teuvan kunta näkee europarlamenttivaalien aikaistamisen samaan ajankohtaan kuin eduskuntavaalit ja kunnallisvaalit hyvänä
pitkän aikavälin tavoitteena.

§ 165, KHALL 11.8.2014 18:00

D: 213/2014
Kokouspäivämäärä
11.08.2014

TEUVAN KUNTA
Kunnanhallitus

Sivu 21
165 §

Oikeusministeriön lausuntopyyntö nettiäänestystyöryhmän väliraportista
Dnro D/213/00.04.00/2014
Valmistelija / lisätiedot: kunnanjohtaja Veli Nummela, p. 046 850 7700
sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi

Khall 165 §

Oikeusministeriön asettaman nettiäänestystyöryhmän tehtäväksi annettiin
valmistella nykyisten äänestystapojen rinnalle kehitettävän sähköiseen asiointiin perustuvan äänestystavan käyttöönottoa. Työryhmä esittää nettiäänestyksen käyttöönottoa neuvoa-antavissa kunnallisissa kansanäänestyksissä. Nettiäänestys otettaisiin käyttöön muiden äänestystapojen rinnalle. Nettiäänestämisen edut, joita ovat mm. parempi erilaisten äänestäjäryhmien osallistaminen ja sähköisen käyttöliittymän tuomat mahdollisuudet
parempiin käyttökokemuksiin sekä mahdollisuus äänestää ajasta ja oleskelupaikasta riippumatta, pitäisi arvioida suhteessa järjestelmän kehitys- ja ylläpitokustannuksiin.
Oikeusministeriö pyytää väliraportista kunnan lausuntoa 29.8.2014 mennessä. Väliraportti on esityslistan ohessa.

Kja
Liite nro 4

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää antaa väliraportista liitteen mukaisen lausunnon.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
_____________

§ 165, KHALL 11.8.2014 18:00 / Pykälän liite: Lausuntopyyntö/lausunto nettiäänestystyöryhmän
Sivu 22v

Nettiäänestystyöryhmän väliraportti
Vastausaika päättyy: 29.8.2014
Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Johdanto
Oikeusministeriön nettiäänestystä valmisteleva työryhmä pyytää
lausuntoja väliraporttiinsa ensisijaisesti tämän pilottivaiheessa olevan
lausuntopalvelu.fi-palvelun kautta. Tarkoituksena on saada
käyttökokemuksia palvelun jatkokehittämistä varten.
Oikeusministeriö on asettanut nettiäänestystä valmistelevan työryhmän
15.11.2013 alkavaksi ja 30.1.2015 päättyväksi toimikaudeksi.
Tarkoituksena oli, että perinteisten äänestystapojen rinnalle kehitetään
sähköiseen asiointiin perustuva äänestystapa, nettiäänestys (so.
äänestäminen tietoverkon välityksellä valvomattomissa olosuhteissa), ja
siten edistetään perustuslaissa turvattujen vaali- ja
osallistumisoikeuksien käyttämistä. Nettiäänestystyöryhmä on antanut
väliraportin 11.6.2014. Väliraporttiin voi tutustua
osoitteessa: http://www.oikeusministerio.fi/fi/index/julkaisut/julkaisu
arkisto/1402314698804.html
Aikataulu, Vastuuvalmistelijan yhteystiedot:
Aikataulu
Lausuntoa pyydetään 29.8.2014 mennessä ensisijaisesti tämän palvelun
kautta tai sähköpostitse oikeusministerio@om.fi tai postitse
osoitteeseen Oikeusministeriö, PL 25, 00023 Valtioneuvosto.
Vastuuvalmistelijan yhteystiedot:
Heini Huotarinen, ylitarkastaja, oikeusministeriö,
sähköposti etunimi.sukunimi@om.fi, puh. 02951 50127.
Vuosilomalla 29.7.2014 asti.
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Asiasanat, Linkit
Asiasanat
Vaalit
Osallistuminen
Kunnat
Linkit
http://www.oikeusministerio.fi/fi/index/julkaisut/julkaisuarkisto/1402
314698804.html - Nettiäänestystyöryhmän väliraportti

•

Lausuntopyyntö
• Lausuntokohtia: 7

Teuvan kunnan lausunto (vastaukset sinisellä tekstillä)
1.
Työryhmä katsoo, että nettiäänestysjärjestelmä voidaan kehittää neuvoaantaviin kunnallisiin kansanäänestyksiin. Koska kirjeäänestys on jo
käytössä, nettiäänestys ei muuttaisi äänestäjän asemaa valvomattomissa
olosuhteissa äänestämisen osalta. Lisäksi, kun kyse on neuvoa-antavasta
äänestyksestä, mahdolliset virheet eivät olisi tuloksen kannalta yhtä
kohtalokkaita kuin vaaleissa. Kunnan valtuuston niin päättäessä
nettiäänestys voisi kunnallisessa kansanäänestyksessä korvata nykyisin
yleisesti käytetyn kirjeäänestyksen.
Nettijärjestelmän
käyttöä
voisi
myös
pilotoida
kunnallisten
kansanäänestysten lisäksi joidenkin kunnallisten toimijoiden, kuten
nuorisovaltuustojen tai vanhusneuvostojen vaaleissa. Myönteisten
kokemusten kautta luottamusta järjestelmään voitaisiin kasvattaa
vähitellen.
Nettiäänestyksen
käyttöönotto
kunnallisissa
neuvoa-antavissa
kansanäänestyksissä edellyttää muutoksia neuvoa-antavissa kunnallisissa
kansanäänestyksissä noudatettavasta menettelystä säädettyyn lakiin
(656/1990). Koska kansanäänestysmenettelyn keskeisistä yksityiskohdista
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noudatetun käytännön mukaan säädetään lain tasolla, lainvalmistelutyö
on järkevää ajoittaa toteutettavaksi yhtä aikaa äänestysjärjestelmän
kehittämisen kanssa. Tästä syystä työryhmän väliraporttia ei ole
kirjoitettu hallituksen esityksen muotoon.

Työryhmä esittää, että työtä nettiäänestysjärjestelmän kehittämiseksi
jatketaan.Tavoitteena olisi ottaa nettiäänestys käyttöön neuvoa-antavissa
kunnallisissa
kansanäänestyksissä
ja
että
sitä
varten
osana
oikeusministeriön
demokratiaverkkopalveluja
toteutetaan
nettiäänestysjärjestelmä, joka on kuntien käytettävissä ilman eri korvausta.
Nettiäänestystä ei käytettäisi kunnallisissa neuvoa-antavissa kansanäänestyksissä, mikäli äänestys järjestetään vaalien yhteydessä.

o

•

Mitä mieltä olette nettiäänestysmahdollisuuden käyttöönotosta
kunnallisissa kansanäänestyksissä?

Nettiäänestysmahdollisuutta voitaisiin hyvin kokeilla kunnallisissa
kansanäänestyksissä. Työryhmän esittämä etenemistapa on hyvin harkittu ja
perusteltu.

o

Uskotteko, että kunnassanne säilytettäisiin
mahdollisuus nettiäänestyksen rinnalla?

kirjeäänestys-

x Kyllä
Ei
En osaa sanoa

o

Järjestäisikö kuntanne useammin kunnallisia kansanäänestyksiä,
jos kuntien käytettävissä olisi maksutta nettiäänestysjärjestelmä?

X

Kyllä
Ei
En osaa sanoa

§ 165, KHALL 11.8.2014 18:00 / Pykälän liite: Lausuntopyyntö/lausunto nettiäänestystyöryhmän
Sivu 25v

2.
Työryhmä katsoo, että turvallisen nettiäänestysjärjestelmän kehittäminen
yleisissä vaaleissa käytettäväksi olisi mahdollista, mutta se vaatii
merkittäviä rahallisia panostuksia. Nettiäänestys otettaisiin vaaleissa
käyttöön muiden äänestystapojen rinnalle, joten nettiäänestyksen
käyttöönotto lisäisi vaalien kustannuksia. Nettiäänestyksen etuja, kuten
erilaisten äänestäjäryhmien parempi osallistaminen ja sähköisen
käyttöliittymän tuomat mahdollisuudet parempiin käyttökokemuksiin,
pitäisi arvioida suhteessa järjestelmän kehitys- ja ylläpitokustannuksiin.
Nettiäänestysjärjestelmän
kustannukset
pitää
arvioida
erikseen
kokonaisuutena
huomioiden
myös
ennakkoäänestämisjärjestelmän
nykykustannukset ja niiden vähentämispotentiaali pitkällä aikavälillä.
Nettiäänestysjärjestelmän kustannukset eivät ole kertaluonteisia
investointeja, vaan järjestelmä edellyttää jatkuvaa ylläpitoa sekä uusiin
teknologioihin sopeutumista ja uhkakuviin varautumista. Ennen
nettiäänestysjärjestelmän käyttöönottoa nettiäänestystyöryhmä jatkaa
työtä toimivan mallin kehittämiseksi ja arvioi käytettävissä olevien
tietojen perusteella nettiäänestysjärjestelmän toteuttamiskustannuksia.
Nettiäänestysjärjestelmän kehittäminen on pitkä prosessi, joka edellyttää
panostusta julkiselta hallinnolta sekä eri alojen asiantuntijoiden
yhteistyötä. Työryhmä ehdottaa, että se selvittäisi syksyllä 2014 keinoja
ja toimintatapoja nettiäänestysjärjestelmän kehitystyön organisoimiseksi.
Työryhmä selvittäisi muun muassa mahdollisuutta kehittää nettiäänestystä yhteistyössä korkeakoulujen tai tutkimuslaitosten kanssa sekä
Norjan, Ruotsin ja Viron valtioiden kanssa.

o

•

Mitä mieltä
jatkotyön osalta?

olette

suunnitelmista

nettiäänestystyöryhmän

Teuvan kunta kannattaa työryhmän esityksiä nettiäänestyksen jatkotyön osalta.

3.
Uuden
äänestämistavan,
nettiäänestyksen,
käyttöönotossa
on
huolehdittava siitä, ettei vaaranneta nykyistä kansalaisten luottamusta
vaalien ja kunnallisten kansanäänestysten toimittamiseen. Tämä
edellyttää sitä, että äänestysjärjestelyillä mahdollisimman tehokkaasti
varmistetaan äänestyksen turvallisuus ja äänioikeutettujen vaalisalaisuuden sekä valinnanvapauden säilyminen.
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Keskeisintä nettiäänestyksen onnistumisen kannalta on kansalaisten luottamus
järjestelmään. Luottamusta tulee nettiäänestysjärjestelmän kehitystyössä
rakentaa
viestinnällä
ja
valmistelun
avoimuudella.
Luottamuksen
saavuttamiseksi järjestelmän on oltava helppokäyttöinen ja kansalaisten on
kyettävä mahdollisimman kattavasti ymmärtämään järjestelmän yleisiä
toimintaperiaatteita. Kuitenkin on selvää, että uskottava nettiäänestysjärjestelmä on teknisesti niin edistynyt, että järjestelmän toiminnallisuuksien
kattava tarkastelu edellyttää syvällistä asiantuntemusta tietojenkäsittelystä,
tietoturvasta ja salaustieteestä. Kansalaisten on siltä osin luotettava
asiantuntijoiden käsityksiin järjestelmän turvallisuudesta.
Järjestelmän
kehittämisessä
on
asetettava
tavoitteeksi,
että
nettiäänestysprosessi ja -ohjelmisto ovat avoimia ja että järjestelmässä on
vain sellaisia toiminnallisuuksia, joita voidaan tarkastella. Äänestysjärjestelmän tulee olla valtion omistuksessa tai hallinnassa sekä
äänestysjärjestelmän, mukaan luettuna lähdekoodi ja järjestelmän tekniset
kuvaukset, tulee olla tarkastelua varten julkinen niin kansalaisille,
järjestöille, asiantuntijoille kuin vaalitarkkailijoillekin.

o

•

Mitä mieltä olette luottamuksen merkityksestä nettiäänestykselle?
Miten luottamusta voidaan rakentaa ja mitkä seikat voivat horjuttaa sitä?

Luottamuksen saavuttaminen nettiäänestyksen osalta on äärimmäisen tärkeää.
Hidas ja harkittu eteneminen yhdistettynä laadukkaaseen valmisteluun takaa
parhaiten luottamuksen rakentumisen. Hyvät käyttökokemukset ja tietoturvan
säilyminen vahvistavat luottamusta.

Miten järjestelmän avoimuus voidaan parhaiten turvata?

o

• Järjestelmän avoimuus voidaan turvata työryhmän esittämin periaattein.

Tuetteko nettiäänestystyöryhmän ehdotuksia?

o
X

Kyllä
Ei
En osaa sanoa
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D: 226/2014
Kokouspäivämäärä
11.08.2014

TEUVAN KUNTA
Kunnanhallitus

Sivu 27
166 §

Hallintokuntien ja viranhaltijoiden pöytäkirjat sekä mahdollisesti kunnanhallituksen käsittelyyn
otettavat asiat, kunnanhallitus 11.8.2014
Dnro D/226/00.02.01/2014
Lisätiedot: toimistosihteeri Raija Luopa, p. 050 386 4698
sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi

Khall 166 §

Kunnan hallintosäännön 63 §:n määräyksiin viitaten esitellään kunnanhallitukselle seuraavat pöytäkirjajäljennökset:
- tulevaisuuslautakunta 24.6.2014
- vanhus- ja vammaisneuvoston pöytäkirja 27.5.2014
sekä
Kunnanjohtajan päätös:
4/2014

Kja

Sivistysjohtajan viran vaalin vahvistaminen

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi edellä mainitut pöytäkirjat ja
viranhaltijapäätöksen sekä toteaa, ettei kunnanhallituksen käsiteltäväksi
otettavia päätöksiä ole lukuun ottamatta niitä asioita, joissa lautakunta tai
viranhaltija on tehnyt esityksen kunnanhallitukselle.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
____________
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D: 226/2014
Kokouspäivämäärä
11.08.2014

TEUVAN KUNTA
Kunnanhallitus

Sivu 28
167 §

Ilmoitusasiat, kunnanhallitus 11.8.2014
Dnro D/226/00.02.01/2014
Lisätiedot: toimistosihteeri Raija Luopa, p. 050 386 4698
sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi

Khall 167 §

Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän valtuuston kokouskutsu 19.5.2014
- Etelä-Pohjanmaan liiton maakuntahallituksen pöytäkirjat 26.5.2014 ja
16.6.2014, maakuntavaltuuston pöytäkirja 9.6.2014 sekä kulttuurilautakunnan pöytäkirja 17.6.2014
- Etelä-Pohjanmaan liiton on toimittanut maakuntavaltuustossa 17.3.2014
hyväksytyn Maakuntastrategian ja sen ympäristöselostuksen tiedoksi
- Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on 14.7.2014 toimittanut tiedoksi Metsänhoitoyhdistys Lakeudelle annetun lausunnon Teuvan alueelle toteutettavasta metsän kunnostusojitushankkeesta nro 162-522-60-2009-004,
osa 2
- Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin valtuuston pöytäkirja 16.6.2014 ja
hallituksen pöytäkirja 23.6.2014
- Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston vastinepyyntö 4.6.2014 Teuvan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvassa asetettujen tiukennettujen
lupaehtojen määräajan pidentämisestä annetuista lausunnoista; EteläPohjanmaan sekä Pohjanmaan Ely-keskukset ovat puoltaneet määräajan pidentämistä 30.6.2017 saakka
- Seinäjoen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuuston esityslista 11.8.2014
sekä yhtymähallituksen pöytäkirjat 16.6.2014 ja 11.7.2014
- Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymän yhtymähallituksen pöytäkirja
12.6.2014
- Suupohjan koulutuskuntayhtymän yhtymähallituksen pöytäkirja
11.6.2014 sekä esityslistat 25.6.2014 ja 5.8.2014 ja yhtymävaltuuston
pöytäkirja 3.6.2014
- Teuvan kunnan ja Osmo Säntin välinen kauppakirja 6.8.2014; kunta ostanut kantatien 67 ja Säntinkujan pohjoispuolelta n. 530 m2:n maaalueen, kauppahinta yhteensä 795 euroa (1,50 e/m2)

Kja

Ehdotus: Asiat merkitään kunnanhallituksen tietoon saatetuksi.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
____________
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Oikaisuvaatimusohjeet
Muutoksenhakukiellot
Kieltojen
perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:
Pykälät: 162 (osa) ja 163 - 167

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 158, 160 - 161 ja 162 (osa)

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

159 § Hankintalaki 102 §

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: 158, 160 - 161 ja 162 (osa)

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

