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Paikka

Kuohun kokoustila

Aika

25.08.2014 klo 18.00 – 18.30

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
Nummela Veli
Lähde Marko

valtuuston puheenjohtaja, poissa
valtuuston I varapuheenjohtaja
valtuuston II varapuheenjohtaja
kunnanjohtaja, esittelijä
hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Työjärjestys

Hyväksyttiin työjärjestys.

Asiat

§:t 168 - 183

Pöytäkirjan tarkastajat
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Johanna Riippi ja Minna-Liisa Tuisku
Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus

Jukka Leppäniemi
puheenjohtaja

Marko Lähde
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastusmerkinnät
Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Teuva 28.8.2014

Johanna Riippi
Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä
Teuvan kunnanvirastossa 2.9.2014

Marko Lähde, hallintojohtaja

Minna-Liisa Tuisku
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D: 114/2013
Kokouspäivämäärä
25.08.2014

TEUVAN KUNTA
Kunnanhallitus

Sivu 2
168 §

Kirkonseudun asemakaavan muutos, Lehtiharjun alue
Dnro D/114/10.02.02/2013
Aikaisemmat käsittelyt:

Kunnanhallitus 18.3.2013 § 72, 28.10.2013 § 218, 13.1.2014 § 4 ja 1.4.2014 § 88
Valmistelija / lisätiedot: kunnaninsinööri Markku Salonen, p. 050 386 4626
sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi

Khall 72 §
18.3.2013

Suupohjan peruspalveluliikelaitoksen palvelurakenteen kehittäminen ja toiminnan tehostamiseen liittyvä kehitysprosessi ovat parhaillaan käynnissä.
Yhtenä kehittämisen painopistealueena on Lehtiharjun alueen kehittäminen
ja siellä tapahtuvan palvelutuotannon kehittäminen. Palvelutuotannon näkökulmasta erityisesti Teuvalla on puutetta tehostetun palveluasumisen
asiakaspaikoista.
Lehtiharjun alueen rakennuksista mm. Mäntyniemi on alun perin rakennettu
sairaalan hallintorakennukseksi 1966 ja muutettu palvelurakennukseksi
1996. Mäntyniemi alkaa olla rakennuksen osalta elinkaarensa loppupuolella. Kehittämisen keskipitkällä aikajänteellä katsottuna rakennuksen käyttöä
voidaan vielä jatkaa, mutta mittavampia peruskorjaustyyppisiä laajoja korjauksia tai laajennuksia ei ole järkevää toteuttaa.
Palvelutuotannon kehittämiseksi ja uudisrakentamisen toteuttamiseksi siten, että nykyisiä toimintoja ei tarvitse siirtää korvaaviin tai väistötiloihin, on
tarpeellista, että Lehtiharjun alueella tehtäisiin asemakaavamuutos. Asemakaavaa korjattaisiin siten, että Tammitien pohjoispuolella korttelissa 241
olevat pientalorakentamiseen osoitetut AO-tonttialueet (tontit 1, 4 ja 5)
muutetaan myös julkisen palvelutuotannon alueiksi. Alueen nykyinen asemakaavatilanne ilmenee liitteestä.
Kunnaninsinööri on pyytänyt Pöyry Oy:ltä tarjousta Lehtiharjun alueen julkisen palvelutuotannon alueen laajentamiseksi koko korttelin osalle. Tarjoushinta on 4 500 euroa. Tarjous esityslistan liitteenä.

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää antaa tekniselle toimelle tehtäväksi käynnistää asemakaavan muutostyön Lehtiharjun alueen korttelin 241 osalta.
Kaavamuutoksessa julkisen palvelun aluetta laajennetaan myös korttelin
pientaloasumiseen tarkoitettujen AO-tonttien osalle aina Tammitiehen asti.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen.
___________

Khall 218 §
28.10.2013

Tekninen toimi on yhdessä Pöyry Oy:n kanssa valmistellut asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä laatinut kaavaluonnoksen. Luonnoksessa aiemmin pientalotontteina olevasta alueesta on
muodostettu sosiaali- ja terveystointa palvelevien rakennusten korttelialue,
joka muodostuu kolmesta erillisestä tontista. Alueen tonttitehokkuus on
e= 0,35, mikä mahdollistaa tontille 1 kerrosalaltaan noin 1900 m2:n ja tontille 2 noin 1350 m2:n suuruisen sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvele-
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Kokouspäivämäärä
25.08.2014

TEUVAN KUNTA
Kunnanhallitus

Sivu 3
168 §

van yksikön rakentamisen. Kaavamuutoksessa myös kaukolämpö ja viemärilinjoille varattu johtokäytävä on siirretty Horontien läheisyyteen.
Kunnaninsinöörin/kaavoittajan esitys: Lehtiharjun alueen maankäytön
kehittämisen ja kaavoituksen eteenpäinviemisen osalta kunnanhallitus
päättää seuraavista toimenpiteistä

Kja

-

asettaa asemakaavan tarkistamista ja laajentamista koskevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä asemakaavaluonnoksen valmisteluaineistoineen nähtäville 25 päivän ajaksi 4.11.2013 - 29.11.2013;

-

että nähtäville asettamisesta ja oikeudesta muistutusten antamiseen
ilmoitetaan niin kuin kunnalliset ilmoitukset Teuvan kunnassa julkaistaan;

-

pyytää osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetyiltä viranomaistahoilta lausunnot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta, asemakaavaluonnoksesta 29.11.2013 mennessä

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

Khall 4 §
13.1.2014

Nähtävillä oloaikana 4.11 - 29.11.2013 Lehtiharjun asemakaavaluonnoksesta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta annettujen muistutusten
pohjalta on laadittu kaavoittajan vastine ja kaava-aineistoa on täydennetty
aiheellisilta osin. Asemakaavasta on valmisteltu myös kaavaehdotus, joka
on tarpeen asettaa nähtäville 30 päivän ajaksi.
Kunnaninsinöörin/kaavoittajan esitys:
Lehtiharjun alueen maankäytön kehittämisen ja kaavoituksen eteenpäinviemisen osalta kunnanhallitus päättää seuraavista toimenpiteitä

Kja

-

asettaa asemakaavaehdotuksen valmisteluaineistoineen nähtäville 30
päivän ajaksi 15.1.2014 - 14.2.2014;

-

että nähtäville asettamisesta ja oikeudesta muistutusten antamiseen
ilmoitetaan niin kuin kunnalliset ilmoitukset Teuvan kunnassa julkaistaan;

-

pyytää osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetyiltä viranomaistahoilta lausunnot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta, asemakaavaehdotuksesta 14.2.2014 mennessä.

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy kaavoittajan ehdotuksen.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
____________
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TEUVAN KUNTA
Kunnanhallitus
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168 §

Kaavaehdotuksen nähtävillä oloaikana on alueen hankekehityksestä johtuen tullut muutoksia, jotka ovat niin merkittäviä, että kaavaehdotus on tarpeen laittaa uudelleen nähtäville 30 päivän ajaksi. Ehdotuksesta 15.1.14.2.2014 aikana saaduista vastineista on laadittu myös kaavoittajan vastine ja valmisteluaineistoa on täydennetty myös tältä osin.
Kunnaninsinöörin/kaavoittajan esitys:
Lehtiharjun alueen maankäytön kehittämisen ja kaavoituksen eteenpäinviemisen osalta kunnanhallitus päättää seuraavista toimenpiteistä
-

-

Kja

asettaa täydennetyn asemakaavaehdotuksen valmisteluaineistoineen
nähtäville 30 päivän ajaksi 9.4.2014 - 13.5.2014;
että nähtäville asettamisesta ja oikeudesta muistutusten antamiseen
ilmoitetaan niin kuin kunnalliset ilmoitukset Teuvan kunnassa julkaistaan;
pyytää osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetyiltä viranomaistahoilta lausunnot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta, asemakaavaehdotuksesta 13.5.2014 mennessä.

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy kaavoittajan ehdotuksen.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
_____________
Valmistelija / lisätiedot: kunnanjohtaja Veli Nummela, p. 046 850 7700
sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi

Khall 168 §
25.8.2014

Lausunnot saatiin Pohjanmaan museolta, Isojoen kunnanhallitukselta ja
Teuvan kunnan tulevaisuuslautakunnalta. Kaavaehdotuksesta ei saatu
muistutuksia. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksessa järjestettiin viranomaisneuvottelu 25.6.2014.
Asemakaavaehdotus liiteaineistoineen on esityslistan ohessa.

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus esittää asemakaavamuutoksen kunnanvaltuuston
hyväksyttäväksi. Hyväksymistä koskevasta päätöksestä tiedotetaan maankäyttö- ja rakennusasetuksen 94 §:n mukaisesti.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
____________
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TEUVAN KUNTA
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169 §

Keskustan ja Kauppilan osayleiskaavan tarkistus ja Kirkonseudun asemakaavan muutos ja
laajennus kantatien 67 varrella
Dnro D/278/10.02.02/2013
Aikaisemmat käsittelyt:

Kunnanhallitus 19.8.2013 § 157, 26.8.2013 § 173, 7.10.2013 § 213 ja
22.4.2014 § 94
Valmistelija / lisätiedot: kunnaninsinööri Markku Salonen, p. 050 386 4626
sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi

Khall 157 §
19.8.2013

Teuvan kunta on huhtikuussa 2013 hankkinut maata kantatien pohjoispuolelta teollisuusalueen laajentamista varten. Alueen kehittämistoimet on
käynnistetty heti kaupanteon jälkeen ja kaavoituksen lähtökohdista on käyty
viranomaisten kanssa neuvottelut 29.4.2013 ja 3.5.2013. Ely-keskus on
neuvottelujen jälkeen 8.5.2013 päivätyllä kirjeellä tarkentanut käydyissä
neuvotteluissa esittämiään näkemyksiä suunnittelualueen osalta tarvittavista kaavamuutoksista. Lisäksi on järjestetty neuvottelu Pohjanmaan museon
kanssa 17.5.2013.
Tekninen toimi on yhdessä Pöyry Oy:n kanssa valmistellut kesän kuluessa
pidettyjen neuvottelujen pohjalta kantatien pohjoispuolen kaavoitukseen liittyviä asiakirjoja, kuten osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä osayleiskaava- ja asemakaavaluonnoksen alueesta. Asiakirjat esityslistan ohessa.
Kunnaninsinöörin/kaavoittajan esitys:
Maankäytön kehittämisen ja kaavoituksen eteenpäinviemisen osalta kunnanhallitus päättää seuraavista toimenpiteistä:
-

päättää käynnistää osayleiskaavan tarkistamisen sekä asemakaavan
tarkistamisen ja laajennuksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa
mainituilla alueilla;

-

julistaa osayleiskaavan laadinta-alueelle rakennuskiellon ja määrää
alueelle maankäyttö- ja rakennuslain 128 §:n mukaisen toimenpiderajoituksen osayleis- ja asemakaavan laatimisen ajaksi;

-

asettaa osayleiskaavan tarkistamista sekä asemakaavan tarkistamista
ja laajentamista koskevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä
osayleis- ja asemakaavaluonnoksen nähtäville 20 päivän ajaksi
22.8.2013 - 10.9.2013;

-

päättää, että nähtäville asettamisesta ja oikeudesta muistutusten antamiseen ilmoitetaan niin kuin kunnalliset ilmoitukset Teuvan kunnassa
julkaistaan;

-

pyytää osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetyiltä viranomaistahoilta lausunnot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta, osayleiskaavasekä asemakaavaluonnoksesta 10.9.2013 mennessä;
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Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy kaavoittajan ehdotuksen.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että Arto Heinola ja Esko Lehtimäki eivät esteellisinä osallistuneet asian käsittelyyn.
____________

Khall 173 §
26.8.2013
Kja

Kunnanhallituksen kokouksen 19.8.2013 pöytäkirjantarkastajaksi valittiin
Arto Heinola. Hän oli kuitenkin esteellinen pykälän 157 osalta.
Ehdotus: Kunnanhallitus tarkastaa ja hyväksyy 19.8.2013 pidetyn kokouksen pöytäkirjan pykälän § 157 osalta.
Todetaan, että osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnokset
asetetaan nähtäville ajalla 29.8.2013 - 17.9.2013. Mahdolliset muistutukset
ja lausunnot tulee toimittaa 17.9.2013 mennessä.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että Arto Heinola ei esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn.
___________

Khall 213 §
7.10.2013

Kaavaluonnosten nähtävillä oloaikana saatiin lausunnot kahdeksalta viranomaistaholta. Saaduista lausunnoista on laadittu 2.10.2013 kaavan laatijan
vastine ja kaavaehdotuksia on täydennetty vastineessa saatujen huomautusten pohjalta.
Kunnaninsinöörin/kaavoittajan esitys: Kunnanhallitus päättää
1) asettaa Keskustan ja Kauppilan osayleiskaavan tarkennusehdotuksen
ja Kirkonseudun asemakaavaehdotuksen nähtäville 30 päivän ajaksi
10.10.2013 – 8.11.2013;
2) että nähtäville asettamisesta ja oikeudesta muistutusten antamiseen
ilmoitetaan niin kuin kunnalliset ilmoitukset Teuvan kunnassa julkaistaan;
3) että osallistumis- ja arviointisuunnitelmissa mainituilta viranomaistahoilta pyydetään lausunnot nähtävillä oloajan kuluessa;
4) että molempien edellä mainittujen kaavaehdotusten asettamisesta nähtäville lähetetään kirjallinen ilmoitus kaavamuutosalueen kiinteistönomistajille. Mahdolliset lausunnot tulee antaa nähtävillä oloajan kuluessa eli viimeistään 8.11.2013.
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Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy kaavoittajan ehdotuksen.
Asiasta käydyn keskustelun kuluessa kunnanjohtaja muutti esitystään siten, että asia palautetaan valmisteluun. Jatkovalmistelussa järjestetään kyseisten kaavojen tarkistusten tavoitteista neuvottelu, jossa on mukana kaavoittaja, kunnanhallituksen edustaja, rakennustarkastaja, paikallisia yrittäjiä
ja tarvittaessa muita asiantuntijoita ja intressiryhmiä.
Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi muutetun ehdotuksen.
Merkittiin, että Esko Lehtimäki ei esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn.
___________

Khall 94 §
22.4.2014

Kantatien pohjoispuolen kaavoituksen jatkovalmistelun osalta on pidetty
kunnanhallituksen päätöksen mukainen neuvottelu kaavoittajan, kunnanhallituksen edustajien, rakennustarkastajan sekä yrittäjien edustajan kesken 18.2.2014 ja pidetyn neuvottelujen pohjalta laadittiin uusi asemakaavaehdotus sekä täydennettiin osayleiskaavaehdotusta tarpeellisilta osin.
Ely-keskuksessa pidetyssä työkokouksessa 7.4.2014 on käyty viranomaisten kanssa vuoropuhelua uuden asemakaavaehdotuksen suunnittelun lähtökohdista ja kaavan sisällöstä. Neuvottelujen tuloksena uusi asemakaavaehdotus on täydennetty lopulliseen muotoonsa. Lisäksi osayleiskaavaehdotukseen on tehty tarvittavat muutokset.
Kunnaninsinöörin/kaavoittajan esitys: Kunnanhallitus päättää
1) asettaa Keskustan ja Kauppilan osayleiskaavan tarkennusehdotuksen
ja Kirkonseudun asemakaavaehdotuksen nähtäville 30 päivän ajaksi
30.4.2014 – 2.6.2014;
2) että nähtäville asettamisesta ja oikeudesta muistutusten antamiseen
ilmoitetaan niin kuin kunnalliset ilmoitukset Teuvan kunnassa julkaistaan;
3) että osallistumis- ja arviointisuunnitelmissa mainituilta viranomaistahoilta pyydetään lausunnot nähtävillä oloajan kuluessa;
4) että molempien edellä mainittujen kaavaehdotusten asettamisesta nähtäville lähetetään kirjallinen ilmoitus kaavamuutosalueen kiinteistönomistajille. Mahdolliset lausunnot tulee antaa nähtävillä oloajan kuluessa eli viimeistään 2.6.2014 mennessä.

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy kaavoittajan ehdotuksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
Arto Heinola ei esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon.
Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Anu Mäntylä tämän pykälän osalta.
____________

§ 169, KHALL 25.8.2014 18:00
TEUVAN KUNTA
Kunnanhallitus

D: 278/2013
Kokouspäivämäärä
25.08.2014

Sivu 8
169 §

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

Khall 169 §
25.8.2014

Kaavaehdotukset olivat yleisesti nähtävillä 30.4.–2.6.2014. Lausunnon antoivat Teuvan Yrittäjät ry, Caruna Oy, Etelä-Pohjanmaan liitto, tulevaisuuslautakunta, vapaa-ajanlautakunta sekä varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta. Kaavaehdotuksista saatiin lisäksi kolme muistutusta alueen maanomistajilta ja rajanaapureilta sekä alueen läheisyydessä toimivalta EteläPohjanmaan Osuuskauppa/ Eepee-Kiinteistöt Oy:ltä.
Pohjanmaan museo jätti 23.7.2014 lausuntonsa, 25.6.2014 pidetyn viranomaisneuvottelun jälkeen. Kaavojen valmistelua on jatkettu saatujen lausuntojen ja muistutusten pohjalta.

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää
1) asettaa Keskustan ja Kauppilan osayleiskaavan tarkennusehdotuksen
ja Kirkonseudun asemakaavaehdotuksen nähtäville 30 päivän ajaksi
3.9. - 3.10.2014.
2) että nähtäville asettamisesta ja oikeudesta muistutusten antamiseen
ilmoitetaan niin kuin kunnalliset ilmoitukset Teuvan kunnassa julkaistaan;
3) että osallistumis- ja arviointisuunnitelmissa mainituilta viranomaistahoilta pyydetään lausunnot nähtävillä oloajan kuluessa;
4) että molempien edellä mainittujen kaavaehdotusten asettamisesta nähtäville lähetetään kirjallinen ilmoitus kaavamuutosalueen kiinteistönomistajille. Mahdolliset lausunnot tulee antaa nähtävillä oloajan kuluessa eli viimeistään 3.10.2014 mennessä.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
Arto Heinola ei esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon.
___________
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Teuvan Saunamaan tuulivoimaosayleiskaava
Dnro D/110/10.02.02/2013
Aikaisemmat päätökset:

Khall 18.3.2013 § 71, 8.4.2013 § 96, 8.11.2013 § 235 ja 22.4.2014 § 95
Valmistelija / lisätiedot: kunnaninsinööri Markku Salonen, p. 050 386 4626
sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi

Khall 71 §
18.3.2013

Megatuuli Oy on käynnistänyt tuulivoima-alueen kehittämiseen liittyvien
maanvuokrasopimusten hankinnan Viiatin alueen maanomistajien kanssa
vuodesta 2011 alkaen.
Nyt suunnittelun alla oleva alue on noin 1000 hehtaarin suuruinen ja tähän
mennessä maanvuokrasopimuksia on solmittu 101 kiinteistönomistajan
kanssa ja sopimuksen kohteena olevia maita on 671 ha.
Toimenpiteiden kohteeksi esitettävä alue on parhaillaan työn alla olevassa
Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavan tuulivoimavaihekaavassa merkitty osittain tuulivoima-alueeksi. Tällä hetkellä vallitsevan tulkinnan mukaan tuulivoimapuiston sijoittaminen alueelle olisi vaihemaakuntakaavan mukaista.
Megatuuli Oy on 6.2.2013 kunnanhallitukselle osoittamallaan kirjeellä pyytänyt kuntaa käynnistämään osayleiskaavatyön alueen maankäytön järjestämiseksi. Kaavoituspyyntö esityslistan liitteenä.
Kunnanjohtaja ja kunnaninsinööri ovat neuvotelleet Megatuuli Oy:n kanssa
suunnittelualueen maankäytön kehittämiseen liittyen. Megatuuli Oy:n suunnitelmissa on käynnistää Viiatin alueelle 9 tuulivoimalan käsittävän tuulivoimapuiston kehittäminen. Megatuuli Oy:llä on meneillään Kurikan alueella
vastaavan kokoisten kahden erillisen alueen kehittämistoimet. Neuvotteluissa on käyty läpi tuulivoima-alueen kehittämiseen liittyviä maankäyttöön
ja kaavoitukseen liittyviä yksityiskohtia. Maankäytön kehittämistoimien tavoitteina on luoda edellytykset noin 9 tuulivoimalaitoksen rakentamiselle,
muun maankäytön kuten asumisen sekä loma-asumisen ja metsätalouden
harjoittamiselle, säilyttää alueen käyttömahdollisuudet virkistys- ja metsästysalueena sekä ratkaista alueen liikennejärjestelyt tarkoituksenmukaisella
tavalla. Osatavoitteena on myös, että alueelle ei synny uutta kunnan vastuulla olevaa katuverkkoa ja että alueen sisäinen liikennöinti, mukaan lukien
huoltotiet, hoidetaan mahdollisin yksityistiejärjestelyin.
Megatuuli Oy on kaavoitustyön käynnistämiseen liittyvässä pyynnössään
esittänyt, että Tuulivoimapuisto Viiatti Oy vastaa alueen kehittämistoimiin
liittyvistä kustannuksista.
Lisäksi on sovittu että, Teuvan kunta johtaa kaavoitusta ja hankkii kaavoituspalvelut. Suunnittelualue on nykyisellään pääosin metsätalousaluetta,
mutta alueella on vireillä myös muita maankäyttöön liittyviä rakennushankkeita. Alueella olevien eri maankäyttövaatimusten ja vireillä olevien hankkeiden johdosta on tarpeen määrätä alueelle rakennuskielto ja MRL 128
§:ssä tarkoitettu toimenpiderajoitus.

§ 170, KHALL 25.8.2014 18:00
TEUVAN KUNTA
Kunnanhallitus

Kja

D: 110/2013
Kokouspäivämäärä
25.08.2014

Sivu 10
170 §

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää
1) ryhtyä maankäytön kehittämistoimiin Viiatin alueella liitekartassa merkityllä alueella ja päättää käynnistää osayleiskaavan laadinnan eri maankäyttötapojen yhteensovittamiseksi;
2) asettaa suunnittelualueen rakennuskieltoon ja määrätä alueelle MRL
128 §:n mukaisen toimenpiderajoituksen kolmen vuoden ajaksi;
3) antaa tekniselle toimelle tehtäväksi ryhtyä yhteistyöneuvotteluihin
osayleiskaavan laadintaan liittyen Kurikan kaupungin kanssa sekä
käynnistää sopimuksen mukaiset kehittämistoimet, mm. osayleiskaavan laadinnan;
4) että Megatuuli Oy/ Tuulivoimapuisto Viiatti Oy vastaa kaikista kehittämistoimintaan liittyvistä kustannuksista, kuten osayleiskaavan laadinnan, tarvittavien luonto-, ympäristö-, linnusto-, tieverkko- yms. selvitysten laadinnan kustannuksista. Lisäksi Megatuuli Oy hyväksyy, että
Teuvan kunta johtaa kaavoitusta ja hankkii kaavoituspalvelut.
5) että maankäytön kehittämistoimista laaditaan myöhemmin Teuvan
kunnan ja Megatuuli Oy:n / Tuulivoimapuisto Viiatti Oy:n välinen erillinen kehittämissopimus.
Keskustelun kuluessa Aulis Ranta-Muotio esitti, että kohtaan 2) lisätään
lause ¨metsätalouden harjoittamista ei kuitenkaan rajoiteta¨.
Paula Kaleva kannatti esitystä.
Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava
kannatettu esitys, asiasta oli äänestettävä, ja teki seuraavan äänestysesityksen, joka hyväksyttiin: ne, jotka kannattavat esittelijän ehdotusta, äänestävät
jaa, ja ne, jotka ovat Ranta-Muotion esityksen kannalla, äänestävät ei.
Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä jaa äänestivät Jarmo Kiviluoma,
Jukka Leppäniemi, Anu Mäntylä, Sakari Tamsi ja Minna-Liisa Tuisku. Ei
äänestivät Arto Heinola, Paula Kaleva, Aulis Ranta-Muotio ja Irma Åkerblad
Päätös: Puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen päättäneen äänin 5-4 hyväksyä esittelijän ehdotuksen.
Kuultiin asiantuntijana kunnaninsinööri Markku Salosta.
___________

Khall 96 §
8.4.2013

Toimenpiderajoituksen laajuudesta on käyty keskustelu metsänhoitoyhdistyksen ja alueen maanomistajien kanssa päätöksenteon jälkeen. Metsätalous perustuu suunnitelmalliseen metsänhoitoon ja sen rajoittamisella ei
ole vaikutusta tuulipuiston kaavoitukseen, joten tavanomainen metsätalous
voidaan jättää toimenpiderajoituksen ulkopuolelle.

§ 170, KHALL 25.8.2014 18:00

Kokouspäivämäärä
25.08.2014

TEUVAN KUNTA
Kunnanhallitus

Kja

D: 110/2013

Sivu 11
170 §

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää
1)

kumota 18.3.2013 pykälän 71 2) -kohdassa tekemänsä päätöksen;

2)

asettaa Viiatin suunnittelualueen rakennuskieltoon ja määrätä alueelle
MRL 128 §:n mukaisen toimenpiderajoituksen kolmen vuoden ajaksi.
Toimenpiderajoitus ei koske tavanomaista metsätaloutta;

3)

määrätä päätöksen tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
____________
Khall 235 §
18.11.2013

Megatuuli Oy on käynnistänyt Viiatin Saunamaan alueen osayleiskaavan
laadintatyön kevään 2013 aikana. Kevään ja kesän aikana on tehty
osayleiskaavan laadintaan liittyviä selvityksiä. Samalla on laadittu myös
osallistumis- ja arviointisuunnitelma.
Megatuuli Oy on käyttänyt kaavakonsulttina SITO Oy:tä, joka on vastannut
osayleiskaavan kaava-aineistojen valmistelusta.
Kaavan valmistelu on saatu siihen vaiheeseen, että valmiina on osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä yleiskaavaluonnos valmisteluaineistoineen.
Esityslistan ohessa osallistumis- ja arviointisuunnitelma, osayleiskaavaluonnos, kaavaselostus sekä laaditut eri selvitykset.
Kaavoittajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää
1) asettaa Viiatin Saunamaan osayleiskaavan laadintaan liittyvän osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville 30 päivän ajaksi 27.11.2013 –
31.12.2013;
2) asettaa Viiatin Saunamaan osayleiskaavan kaavaluonnoksen nähtäville 30 päivän ajaksi 27.11.2013 – 31.12.2013;
3) että nähtäville asettamisesta ja oikeudesta muistutusten antamiseen
ilmoitetaan niin kuin kunnalliset ilmoitukset Teuvan kunnassa julkaistaan;
4) että molempien edellä mainittujen asiakirjojen asettamisesta nähtäville
lähetetään kirjallinen ilmoitus arviointisuunnitelmissa mainituille viranomaistahoille. Mahdolliset lausunnot tulee antaa nähtävillä oloajan kuluessa eli viimeistään 31.12.2013 mennessä.
5) että em. asiakirjojen nähtävillä oloaikana Megatuuli Oy järjestää suunnittelualueella oleville kiinteistönomistajille sekä päätöksentekijöille informaatio- ja kuulemistilaisuuden, jossa ovat edustettuna kunnan ja
Megatuuli Oy:n edustajat, kaavan laatija sekä kaavoittaja.
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Kokouspäivämäärä
25.08.2014

TEUVAN KUNTA
Kunnanhallitus

Kja

D: 110/2013

Sivu 12
170 §

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy kaavoittajan ehdotuksen.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
____________

Khall 95 §
22.4.2014

Osallistumis- ja arviointiluonnoksesta sekä osayleiskaavaluonnoksesta
nähtävillä oloaikana 27.11. - 31.12.2013 saatujen lausuntojen pohjalta on
laadittu kaavoittajan vastine ja osayleiskaavaehdotusta ja valmisteluaineistoa on täydennetty kaavoittajan vastineessa esitetyn mukaisesti.
Kaavoittajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää
1)

asettaa Viiatin Saunamaan osayleiskaavan kaavaehdotuksen valmisteluaineistoineen nähtäville 30 päivän ajaksi 30.4 – 2.6.2014;

2)

että nähtäville asettamisesta ja oikeudesta muistutusten antamiseen
ilmoitetaan niin kuin kunnalliset ilmoitukset Teuvan kunnassa julkaistaan;

3) että molempien edellä mainittujen asiakirjojen asettamisesta nähtäville
lähetetään kirjallinen ilmoitus osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa
mainituille viranomaistahoille. Mahdolliset lausunnot tulee antaa nähtävillä oloajan kuluessa eli viimeistään 2.6.2014 mennessä.
Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy kaavoittajan ehdotuksen.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
____________
Valmistelija / lisätiedot: kunnanjohtaja Veli Nummela, p. 046 850 7700
sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi

Khall 170 §
25.8.2014

Kaavaehdotuksesta nähtävilläoloaikana saatujen lausuntojen ja muistutusten pohjalta on laadittu kaavoittajan vastine, jonka mukaisesti kaavaehdotusta on muutettu. Keskeisin muutos aiempaan on se, että alueen pohjoisin
tuulivoimalan alue on siirretty alueen eteläosaan.
Esityslistan ohessa on kaavaehdotus liitteineen.

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää
1)

2)

3)

*) Kirj.virhe korjattu
29.8.2014

asettaa Viiatin Saunamaan osayleiskaavan kaavaehdotuksen valmisteluaineistoineen uudelleen nähtäville 30 päivän ajaksi 3.10.2014
3.9.2014 – 3.10.2014; *)
että nähtäville asettamisesta ja oikeudesta muistutusten antamiseen
ilmoitetaan niin kuin kunnalliset ilmoitukset Teuvan kunnassa julkaistaan, ja
että asiakirjojen asettamisesta nähtäville lähetetään kirjallinen ilmoitus
osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa mainituille viranomaistahoille.
Mahdolliset lausunnot tulee antaa nähtävillä oloajan kuluessa eli viimeistään 3.10.2014 mennessä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
___________

§ 171, KHALL 25.8.2014 18:00

D: 51/2011
Kokouspäivämäärä
25.08.2014

TEUVAN KUNTA
Kunnanhallitus

Sivu 13
171 §

Teuvan Paskoonharjun osayleiskaavan muutos ja laajennus
Dnro D/51/10.02.02/2011
Aikaisemmat päätökset:

Kunnanhallitus 12.12.2011 § 251
Valmistelija/Lisätiedot: kaavoittaja/ kunnaninsinööri Markku Salonen p. (06) 2413
4240 sähköposti: etunimi.sukunimi@teuva.fi

Khall 251 §
12.12.2011

EPV Tuulivoima Oy:llä on käynnissä ympäristövaikutusten arviointimenettelyjä (YVA) Etelä-Pohjanmaan alueella. Puistoja suunnitellaan mm. Teuvan,
Vähänkyrön, Ilmajoen/Kurikan, Maalahden ja Metsälän alueille. Teuvan
kuntaan Kinnasharjun - Paskoonharjun alueelle suunnitteilla oleva tuulipuisto käsittäisi noin 20 kpl 3-5 MW tuulivoimalaitosta.
Suunnittelualue on 900 hehtaarin suuruinen ja se on Etelä-Pohjanmaan
maakuntakaavassa merkitty valkoiseksi alueeksi. Vallitsevan tulkinnan mukaan tuulivoimapuiston sijoittaminen alueelle ei ole maakuntakaavan vastaista.
YVA-ohjelmasta on saatu yhteysviranomaisen lausunto 8.7.2011.
Ympäristövaikutusten arviointiohjelman lisäksi EPV Tuulivoima Oy:n toimesta on Teuvan tuulipuiston alueella käynnistetty myös osayleiskaavatyö.
Osayleiskaavan laadinnasta on vastannut Ramboll Finland Oy.
Työn edistyessä on pidetty ELY-keskuksen asiantuntijoiden kanssa työkokous 10.2.2011 ja viranomaisneuvottelu 11.10.2011. Kokouksissa on käsitelty kaavaprosessin osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa sekä laadittua
kaavaluonnosta. Molemmissa kokouksissa käytyjen neuvottelujen ja niissä
esiin tulleiden kannanottojen pohjalta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa että kaavaluonnosta on täydennetty nykyiseen muotoonsa.
Esityslistan liitteenä yhteysviranomaisen lausunto, osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos. Kaavaselostus kokonaisuudessaan on luettavissa osoitteessa www.teuva.fi/kunta/data/kaavaselostus_ Paskoonharju.pdf
Kaavoittajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää
1)

asettaa Paskoonharjun osayleiskaavan muutos- ja laajennustyöhön liittyvän osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville 30 päivän ajaksi
2.1.2012 – 3.2.2012;

2) asettaa Paskoonharjun osayleiskaavan muutos- ja laajennustyön kaavaluonnoksen nähtäville 30 päivän ajaksi 2.1.2011 – 3.2.2012;
3) että nähtäville asettamisesta ja oikeudesta muistutusten antamiseen
ilmoitetaan niin kuin kunnalliset ilmoitukset Teuvan kunnassa julkaistaan;
4) että molempien edellä mainittujen asiakirjojen asettamisesta nähtäville
lähetetään kirjallinen ilmoitus arviointisuunnitelmissa mainituille viranomaistahoille. Mahdolliset lausunnot tulee antaa nähtävillä oloajan kuluessa eli viimeistään 3.2.2012 mennessä.
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D: 51/2011
Kokouspäivämäärä
25.08.2014

TEUVAN KUNTA
Kunnanhallitus

Sivu 14
171 §

5) että molempien edellä mainittujen asiakirjojen asettamisesta nähtäville
ja oikeudesta muistutusten asettamiseen ilmoitetaan kirjallisesti kunnan
tiedossa oleville kaava-alueen maanomistajille ja maan haltijoille. Mahdolliset lausunnot tulee antaa nähtävillä oloajan kuluessa eli viimeistään 3.2.2012 mennessä;
6) että em. asiakirjojen nähtävillä oloaikana EPV Tuulivoima Oy järjestää
suunnittelualueella oleville kiinteistönomistajille sekä päätöksentekijöille
informaatio- ja kuulemistilaisuuden, jossa ovat edustettuna kunnan ja
EPV Tuulivoima Oy:n edustajat, kaavan laatija sekä kaavoittaja.
Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy kaavoittajan ehdotuksen.
Päätös: Ehdotuksen mukaan
Kunnanhallituksen jäsen Paula Kaleva ja kunnanvaltuuston puheenjohtaja
Esko Lehtimäki eivät esteellisenä osallistuneet asian käsittelyyn.

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

Khall 171 §
25.8.2014

Nähtävillä oloaikana jätettiin kirjallisia mielipiteitä 14 kpl. Lausuntoja saatiin
14 kpl. Teuvan kunnan ja EPV Tuulivoima Oy:n kesken käytiin työkokous
20.11.2012. Teuvan kunnan, ELY -keskuksen, Etelä-Pohjanmaan liiton,
EPV Tuulivoima Oy:n ja Rambollin kesken käytiin työkokous 24.1.2013.
Saatuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin on laadittu vastineet. Ympäristöselvityksiä on tarvittavilta osin päivitetty ja kaavaehdotus valmisteltu.
Asiakirjat ovat esityslistan oheistietona.

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää
1)

2)

3)

asettaa Paskoonharjun osayleiskaavan muutos- ja laajennustyön kaavaehdotuksen liiteasiakirjoineen nähtäville 30 päivän ajaksi 3.9.2014 –
3.10.2014;
että nähtäville asettamisesta ja oikeudesta muistutusten tekemiseen
ilmoitetaan, niin kuin kunnalliset ilmoitukset Teuvan kunnassa julkaistaan,
että asiakirjojen asettamisesta nähtäville lähetetään kirjallinen ilmoitus
osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa mainituille viranomaistahoille,
Rengonharju-säätiölle ja kunnan tiedossa oleville maahan kaavan
muutos- ja laajennusalueella omistus- tai hallintaoikeuden omaaville.
Mahdolliset lausunnot tulee antaa nähtävillä oloajan kuluessa eli viimeistään 3.10.2014.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
Arto Heinola, Paula Kaleva ja Aulis Ranta-Muotio eivät esteellisinä osallistuneet asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon.
____________

§ 172, KHALL 25.8.2014 18:00

D: 388/2013
Kokouspäivämäärä
25.08.2014

TEUVAN KUNTA
Kunnanhallitus

Sivu 15
172 §

Lausunto Pjelaxin tuulivoimapuistohankkeen YVA-ohjelmasta
Dnro D/388/11.01.00.05/2013
Valmistelija / lisätiedot: kunnanjohtaja Veli Nummela, p. 046 850 7700
sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi

Khall 172 §

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne – ja ympäristökeskus pyytää kunnan
lausuntoa Pjelaxin tuulivoimapuistohankkeen YVA-ohjelmasta 12.9.2014
mennessä.
Esityslistan oheistietona on YVA-selostuksen tiivistelmä.

Kja

Ehdotus: Kunnanhallituksella ei ole huomautettavaa Pjelaxin tuulivoimapuistohankkeen YVA-ohjelman suhteen.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
_____________

§ 173, KHALL 25.8.2014 18:00

D: 223/2014
Kokouspäivämäärä
25.08.2014

TEUVAN KUNTA
Kunnanhallitus

Sivu 16
173 §

Lausunto Kauhajoen keskustan osayleiskaava 2035 -luonnoksesta
Dnro D/223/00.01.00.00/2014
Valmistelija / lisätiedot: kunnanjohtaja Veli Nummela, p. 046 850 7700
sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi

Khall 173 §

Kauhajoen kaupungin tekninen osasto pyytää 15.9.2014 mennessä
Teuvan kunnalta lausuntoa Kauhajoen keskustan osayleiskaava 2035
–luonnoksesta, rakennemalliluonnoksesta sekä tarkistetusta osallistumis- ja
arviointisuunnitelmasta.
Kaava-aineistot toimitetaan kunnanhallituksen jäsenille esityslistan ohessa.

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus toteaa, että sillä ei ole huomauttamista osayleiskaavaluonnoksen, rakennemalliluonnoksen tai osallistumis- ja arviointisuunnitelman suhteen.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
_____________

§ 174, KHALL 25.8.2014 18:00

D: 225/2014
Kokouspäivämäärä
25.08.2014

TEUVAN KUNTA
Kunnanhallitus

Sivu 17
174 §

Lausunto Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitoksen sammutusvesisuunnitelmasta 2014
Dnro D/225/00.01.00.04/2014
Valmistelija / lisätiedot: kunnaninsinööri Markku Salonen, p. 050 386 4626
sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi

Khall 174 §

Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitoksen johtokunnan kokouksessa 3/2012
päätettiin aloittaa yhteistyössä kuntien sekä vesihuoltolaitosten ja näille vettä toimittavien ns. tukkuvesilaitosten kanssa sammutusvesisuunnitelman
laatiminen.
Aloituskokoukset pidettiin neljän paloasemaryhmän alueella helmikuussa
2013. Sammutusvesisuunnitelman valmistelu aloitettiin kokousten pohjalta
paloasemilla kunnittain yhdessä vesihuoltolaitosten kanssa. Paloasemilla
koostetun materiaalin pohjalta on laadittu pelastuslain edellyttämä sammutusvesisuunnitelma, joka kattaa koko maakunnan.
Pelastuslaitos pyytää kunnan lausuntoa sammutusvesisuunnitelmasta
5.9.2014 mennessä.
Sammutusvesisuunnitelma on esityslistan oheistietona.

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus toteaa, että sillä ei ole huomautettavaa sammutusvesisuunnitelmaan.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
______________

§ 175, KHALL 25.8.2014 18:00

D: 385/2013
Kokouspäivämäärä
25.08.2014

TEUVAN KUNTA
Kunnanhallitus

Sivu 18
175 §

Kuntarakennelain(1698/2009) mukainen selvitysvelvollisuus
Dnro D/385/00.01.00.00/2013
Aikaisemmat käsittelyt:

Kunnanhallitus 18.11.2013 § 241 ja kunnanvaltuusto 25.11.2013 § 74
Valmistelija / lisätiedot: kunnanjohtaja Veli Nummela, p. 046 850 7700
sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi

Khall 241 §
18.11.2013

Kuntarakennelaissa säädetään kuntien selvitysvelvollisuudesta, selvitysalueesta poikkeamisesta sekä päätöksenteosta selvitysalueesta poikkeamisesta. Kuntarakennelain 4 b §:n mukaan kunnan tulee yhdessä muiden
kuntien kanssa selvittää lain 4 §:ssä säädetyt kuntajaon muuttamisen edellytykset täyttävää kuntien yhdistymistä lain 4 c – 4 f §:issä säädettyjen selvitysperusteiden mukaisesti. Vaikka kunnalla ei olisi velvollisuutta selvittää
kuntien yhdistymistä, sen tulee osallistua yhdistymisselvitykseen, jollei
muuten ole saavutettavissa selvitysperusteet täyttävää toiminnallista kokonaisuutta.
Jos kunta katsoo tarkoituksenmukaiseksi tehdä selvityksen muulla kuin
kuntarakennelain mukaisten selvitysperusteiden osoittamalla alueella, sen
tulee hakea valtiovarainministeriöltä poikkeusta selvitysalueesta. Poikkeamismahdollisuuden tarkoituksena on ottaa huomioon Suomen alueiden
erilaisuus selvitysperusteita sovellettaessa. Selvitysalueesta poikkeaminen
merkitsee lain 4 b §:ssä säädetyn selvitysvelvollisuuden täyttävän selvityksen tekemistä selvitysperusteista poikkeavalla tavalla. Itse selvitysvelvollisuudesta ei voida poiketa.
Selvitysperusteiden osoittamasta selvitysalueesta poikkeamisen edellytyksenä on, että selvitysalueella on riittävät edellytykset vastata lakisääteisten
palvelujen järjestämisestä ja tuottamisesta. Ministeriö voi myöntää poikkeuksen vain palvelujen edellyttämää väestöpohjaa koskevan selvitysperusteen osoittamasta alueesta. Työssäkäynti- ja yhdysrakenneperusteen osoittamasta selvitysalueesta voidaan poiketa ainoastaan ministeriön määräämän erityisen kuntajakoselvityksen perusteella. Selvitysalueesta poikkeamisesta ei tällöin tehdä erillistä päätöstä. Erityisessä kuntajakoselvityksessä voidaan selvittää vaihtoehtoisia toiminnallisia kokonaisuuksia.
Seuraavassa kuntarakennelain olennaisia pykäliä selvitysvelvollisuuden
näkökulmasta:
”4 §
Kuntajaon muuttamisen edellytykset
Kuntajakoa voidaan muuttaa, jos muutos edistää 2 §:ssä tarkoitettuja kuntajaon
kehittämisen tavoitteita sekä parantaa:
1) kunnan toiminnallisia ja taloudellisia edellytyksiä vastata palvelujen järjestämisestä ja tuottamisesta tai muuten edistää kunnan toimintakykyä;
2) alueen asukkaiden palveluja tai elinolosuhteita;
3) alueen elinkeinojen toimintamahdollisuuksia; tai
4) alueen yhdyskuntarakenteen toimivuutta.
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Kuntajakoa muutettaessa tulee pyrkiä kielellisesti yhteensopiviin alueisiin, joissa
turvataan suomen- ja ruotsinkielisen väestön oikeudet saada palveluja omalla kielellään samanlaisten perusteiden mukaan. Kuntajakoa muutettaessa tulee ottaa
huomioon saamelaisten kielelliset oikeudet sekä saamelaisten oikeus alkuperäiskansana ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan sekä saamelaisten kieltä
ja kulttuuria koskeva itsehallinto saamelaisten kotiseutualueella.
4 a§
Kuntarakenneuudistuksen tavoite
Tässä luvussa säädetään kuntarakenteen uudistamisen perusteista ja menettelyistä vuosina 2013— 2016. Kuntarakenneuudistuksen toteuttamiseen liittyvästä taloudellisesta tuesta kunnille säädetään 9 luvussa.
Kuntarakenneuudistuksen tavoitteena on kehittää kuntarakennetta 2 §:ssä tarkoitettujen tavoitteiden mukaisesti ja erityisesti vahvistaa kuntien edellytyksiä järjestää
yhdenvertaisesti palveluja, eheyttää yhdyskuntarakennetta sekä vahvistaa kunnallista itsehallintoa. Tarkoitus on lisäksi vahvistaa kuntien kykyä vastata palvelutuotannosta pääosin itse sekä kykyä hyödyntää markkinoita.
4 b§
Selvitysvelvollisuus
Kunnan tulee yhdessä muiden kuntien kanssa selvittää 4 §:ssä säädetyt kuntajaon
muuttamisen edellytykset täyttävää kuntien yhdistymistä 4 c— 4 f §:ssä säädettyjen
selvitysperusteiden mukaisesti.
Vaikka kunnalla ei olisi 1 momentin mukaan velvollisuutta selvittää kuntien yhdistymistä, sen tulee osallistua yhdistymisselvitykseen, jollei muuten ole saavutettavissa selvitysperusteet täyttävää 2 §:ssä tarkoitettua toiminnallista kokonaisuutta.
Jos yhdistymisselvitysten ulkopuolelle on jäämässä kunta, joka muodostaisi toiminnallisen kokonaisuuden siihen rajoittuvan kunnan kanssa, on näiden kuntien
selvitettävä yhdessä kuntien yhdistymistä tai ensiksi mainittu kunta on otettava
mukaan selvitykseen, johon jälkimmäinen kunta osallistuu.
Yhdistymisselvityksen tavoitteena on 6 §:ssä tarkoitettu esitys kuntien yhdistymisestä ja siihen liittyvä 8 §:ssä tarkoitettu yhdistymissopimus. Selvityksen tulee aina
sisältää vähintään suunnitelma hallinnon ja palvelujen järjestämisestä sekä palvelujen tuottamisesta selvitysalueella, selvitys yhdistymisen vaikutuksista kuntien yhteistoimintaan, selvitys taloudellisesta tilanteesta, arvio asukkaiden osallistumis- ja
vaikutusmahdollisuuksien sekä lähidemokratian toteutumisesta sekä yksityiskohtainen arvio kuntien yhdistymisen eduista ja haitoista. Kaksikielistä kuntaa ja saamelaisten kotiseutualueen kuntaa koskevassa selvityksessä on arvioitava kielellisten oikeuksien toteutumista. Selvityksestä päätetään kuntien valtuustoissa.
4 c§
Palveluiden edellyttämä väestöpohja
Kunnan, jossa on alle 20 000 asukasta, tulee yhdessä muiden kuntien kanssa selvittää yhdistymistä palveluperusteella alueella, jossa on:
1) palveluiden järjestämisen, rahoittamisen ja kehittämisen kannalta riittävä väestöpohja sekä kyky riittävään omaan palvelutuotantoon;
2) erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen kannalta vähintään noin
20 000 asukasta; sekä
3) perusopetuksen laadukkaan ja yhdenvertaisen järjestämisen kannalta alle yksivuotiaiden ikäluokan koko vähintään noin 50.
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4 d§
Työpaikkaomavaraisuus, työssäkäynti ja yhdyskuntarakenne
Kunnan tulee selvittää kuntien yhdistymistä, jos:
1) kunnan työssäkäyvästä väestöstä alle 80 prosentilla on työpaikka kunnan alueella (työpaikkaomavaraisuusperuste); sekä
2) kunnan työssäkäyvästä väestöstä Tampereen, Turun, Oulun, Lahden, Jyväskylän tai Kuopion työssäkäyntialueella sijaitsevassa kunnassa vähintään 35 prosenttia ja muilla työssäkäyntialueilla sijaitsevissa kunnissa vähintään 25 prosenttia käy
työssä työssäkäyntialueen keskuskunnan alueella (työssäkäyntiperuste).
Kunnalla on kuitenkin selvitysvelvollisuus yhdyskuntarakenneperusteella, jos sen
tai siihen rajoittuvan kunnan yhtenäinen keskustaajama ulottuu kunnan rajan yli tai
keskustaajamaan kytkeytyvä lähitaajama ulottuu kunnan rajan yli, taikka jos toisen
kunnan keskustaajaman kasvupaine kohdistuu merkittävästi kunnan alueella sijaitsevaan lähitaajamaan.
Jos kunnat työssäkäyntiperusteen tai yhdyskuntarakenneperusteen perusteella
muodostavat yhtenäisen alueen, niiden on selvitettävä kuntien yhdistymistä yhdessä.
4 e§
Helsingin metropolialue
Helsingin, Espoon, Vantaan, Kauniaisten, Kirkkonummen, Hyvinkään, Pornaisten,
Tuusulan, Keravan, Järvenpään, Nurmijärven, Mäntsälän, Sipoon ja Vihdin kuntien
tulee 4 d §:ssä säädetystä poiketen selvittää yhdistymistä alueilla, joilla on merkittävä yhdyskuntarakenteen eheyttämistarve yhteisen keskustaajaman ja sen kasvupaineen vuoksi ja jotka muodostavat toiminnallisen kokonaisuuden sekä ovat perusteltuja alueen kokonaisuuden kannalta.
Edellä 1 momentissa mainittuihin kuntiin ei sovelleta, mitä 4 g §:ssä säädetään selvitysalueesta poikkeamisesta. Niiden tulee osallistua yhdistymisselvityksiin muiden
kuntien kanssa, jos se on tarpeen toiminnallisen kokonaisuuden muodostamiseksi.
Yhdistymisselvityksessä, johon osallistuu 1 momentissa tarkoitettu kunta, tulee arvioida 4 b §:n 4 momentissa säädetyn lisäksi kuntien yhdistymisen suhdetta metropolihallinnon tarpeeseen erityisesti yhdyskuntarakenteen eheyttämisen, joukkoliikenteen ja sosiaalisen asuntotuotannon näkökulmasta.
4 f§
Kunnan taloudellinen tilanne
Kunnan tulee selvittää kuntien yhdistymistä talousperusteella, jos kunnan rahoituksen riittävyyttä tai vakavaraisuutta kuvaavat talouden tunnusluvut täyttävät vähintään yhden seuraavista edellytyksistä:
1) kunnan viimeisessä hyväksytyssä tilinpäätöksessä ja sitä edeltäneessä tilinpäätöksessä alittuvat kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain
(1704/2009) 63 §:n mukaisen erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan arviointimenettelyn edellytyksenä olevat raja-arvot;
2) kunnan viimeisessä hyväksytyssä ja kahdessa sitä edeltävässä tilinpäätöksessä kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 63 a §:n mukaisen erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan arviointimenettelyn edellytyksenä olevista kuudesta raja-arvosta täyttyy neljä; tai
3) kunnan viimeisessä hyväksytyssä tilinpäätöksessä taseen kertynyt alijäämä
asukasta kohti on vähintään 500 euroa ja kahdessa sitä edeltäneessä tilinpäätöksessä taseessa on kertynyttä alijäämää.
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4 g§
Selvitysalueesta poikkeaminen
Edellä 4 c §:ssä ja 4 d §:n 3 momentissa säädettyjen selvitysperusteiden osoittamasta selvitysalueesta voidaan poiketa, jos selvitysalueella on riittävät edellytykset
vastata lakisääteisten palvelujen järjestämisestä ja tuottamisesta, ja:
1) selvitysperusteista poikkeava alue on 2 §:ssä säädetyt kuntajaon kehittämisen
tavoitteet ja 4 §:ssä säädetyt kuntajaon muuttamisen edellytykset täyttävä vaihtoehtoinen toiminnallinen kokonaisuus;
2) toiminnallisen kokonaisuuden muodostaminen ei erityisen harvan asutuksen
vuoksi muutoin ole mahdollista;
3) poikkeaminen on tarpeen suomen- tai ruotsinkielisten asukkaiden kielellisten
oikeuksien turvaamiseksi; taikka
4) poikkeaminen on tarpeen saamelaisten kieltä ja kulttuuria koskevien oikeuksien
turvaamiseksi.
Selvitysalueesta ei kuitenkaan voida poiketa 1 momentin 1 ja 2 kohdissa tarkoitetuilla perusteilla, jos poikkeaminen estäisi muita kuntia muodostamasta toiminnallisen kokonaisuuden.
Edellä 1 momentin 2 kohdassa erityisen harvalla asutuksella tarkoitetaan kuntaa,
jonka kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 8 §:ssä tarkoitettu syrjäisyysluku on 1,00 tai sitä suurempi.
4 h§
Selvitysten määräaika ja seuranta
Kunnan tulee ilmoittaa ministeriölle viimeistään 30 päivänä marraskuuta 2013,
minkä kunnan tai kuntien kanssa se selvittää 4 b §:n mukaisesti kuntien yhdistymistä.
Edellä 1 momentissa tarkoitetun ilmoituksen sisällöstä voidaan säätää tarkemmin
valtiovarainministeriön asetuksella.
Kuntien tulee tehdä 4 b §:ssä tarkoitettu yhdistymisselvitys ja mahdollinen siihen
perustuva yhdistymisesitys viimeistään kuuden kuukauden kuluttua tämän momentin voimaantulosta.
Ministeriö voi kunnan hakemuksesta pidentää 3 momentissa tarkoitettua määräaikaa yhdistymisselvityksen laajuuden tai muun erityisen vaativuuden perusteella.
Ministeriön päätöksestä voi hakea muutosta siten, kuin hallintolainkäyttölaissa
(586/1996) säädetään.
4 i§
Päätöksenteko selvitysalueesta poikkeamisesta
Ministeriö voi myöntää poikkeuksen 4 §:ssä säädetyn palveluperusteen osoittamasta alueesta. Ministeriön päätös selvitysalueesta poikkeamisesta voidaan tehdä
kunnan tai kuntien yhteisen hakemuksen perusteella tai ministeriön aloitteesta.
Päätös voidaan tehdä ministeriön aloitteesta vain, jos kuntien hakemukset poikkeavat toisistaan tai osa alueen kunnista on hakenut poikkeusta ja palveluperusteen täyttävän selvitysalueen muodostaminen edellyttäisi myös sellaisen kunnan
mukanaoloa, joka ei ole hakenut poikkeusta.
Jos kunta hakee poikkeusta 4 d §:n 3 momentissa tarkoitetusta selvitysalueesta,
ministeriö voi määrätä alueella toimitettavaksi 4 luvussa tarkoitetun erityisen kuntajakoselvityksen. Selvitysalueesta poikkeamisesta ei tällöin tehdä erillistä päätöstä.
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Erityisessä kuntajakoselvityksessä voidaan selvittää vaihtoehtoisia toiminnallisia
kokonaisuuksia.
Ministeriön tulee ennen 1 momentissa tarkoitetun päätöksen tekemistä neuvotella
niiden kuntien kanssa, joita päätös koskisi.
Edellä 1 momentissa tarkoitettuun ministeriön päätökseen voi hakea muutosta siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään. Päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman. Täytäntöönpanoon ei kuitenkaan saa ryhtyä, jos
korkein hallinto-oikeus kieltää täytäntöönpanon.
4 j§
Erityisen kuntajakoselvityksen määrääminen
Ministeriö voi, sen ohella mitä 4 i §:n 2 momentissa ja 4 luvussa säädetään, tarvittaessa määrätä erityisen kuntajakoselvityksen toimittamisesta 4 §:ssä säädetyt
edellytykset täyttävällä alueella, jos kunta ei ole viimeistään kuuden kuukauden kuluttua tämän pykälän voimaantulosta tehnyt kuntien yhdistymisesitystä.”

Käytännössä lähes kaikkien Suomen kuntien selvitysvelvollisuus täyttyy.
Näin on myös Teuvan kunnan osalta. Teuvan kunta on aiemmin lausunnossaan todennut, että selvitysperusteet ovat tarkoituksenmukaiset.
Valtiovarainministeriö on 10.10.2013 toimittanut Teuvan kunnalle kirjeen
(esityslistan liite) kunnan ilmoituksesta valtiovarainministeriölle kuntarakenneuudistukseen liittyvästä selvitysalueesta 30.11.2013 mennessä.
Teuvan kunnanhallitus on kuluneen syksyn aikana käynyt aktiivisesti neuvotteluja naapurikuntien kanssa yhteisen näkemyksen löytämiseksi selvitysvelvollisuuden täyttämisestä. Teuvan kunnan edustajat tapasivat Kurikan
kaupungin edustajat 30.10.2013 ja Kauhajoen kaupungin edustajat
4.11.2013. Mahdollisuutta yhteisen selvitysalueen muodostamista Närpiön,
Kaskisten ja Kristiinankaupungin kanssa on myöskin selvitetty.
Teuvan kunta on ollut mukana kahdessa kuntaliitosselvityksessä vuonna
2012. Tällöin selvitettiin Teuvan liitosta Kurikan kaupunkiin, Teuvan liitosta
Kauhajoen kaupunkiin sekä Teuvan kunnan edellytyksiä jatkaa itsenäisenä
kuntana. Teuvan kunnanvaltuusto päätti selvitysten pohjalta, että Teuvan
kunta jatkaa itsenäisenä kuntana.
Kaskisten kaupunginvaltuusto on 3.10.2013 antaessaan lausuntoa Soteuudistuksen väliraportista esittänyt, että yhteistyötä/yhdistymistä selvitetään
Närpiön, Kristiinankaupungin, Teuvan, Karijoen ja Isojoen kanssa. Kristiinankaupungin kaupunginvaltuusto on 11.11.2013 päättänyt, että se ei
kannata yhdistymisselvitystä, jossa Teuvan kunta olisi mukana. Kauhajoen
kaupunginvaltuusto on 11.11.2013 esittänyt, että yhdistymisselvityksen laatisivat Isojoen, Karijoen ja Teuvan kunta sekä Kauhajoen ja Kurikan kaupunki yhdessä. Isojoen kunnanvaltuusto on 11.11.2013 esittänyt yhdistymisselvitysalueeksi neljän kunnan aluetta: Isojoki, Karijoki, Kauhajoki ja
Teuva. Karijoen kunnanvaltuusto päättää omasta kannastaan marraskuun
lopulla.
Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että Teuvan kunta
on valmis selvittämään kuntien yhdistymistä Kurikan kaupungin kanssa.
Teuvan kunnan käsityksen mukaan selvitysalue täyttää kuntarakennelain 4
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§:n mukaiset kuntajaon muuttamisen edellytykset sekä 4 c §:n ja 4 d §:n 3.
momentin mukaiset selvitysaluetta koskevat perusteet. Teuvan kunta ei aio
hakea poikkeusta selvitysperusteiden osoittamasta selvitysalueesta. Valtiovarainministeriölle kunta antaa oheisen liitteen mukaiset vastaukset.

Keskustelun kuluessa Aulis Ranta-Muotio esitti, että selvitettäisiin kuntien
yhdistymistä Kauhajoen, Isojoen, Karijoen ja Kurikan kanssa.
Paula Kaleva ja Arto Heinola kannattivat esitystä.
Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava
kannatettu esitys, asiasta oli äänestettävä, ja teki seuraavan äänestysesityksen, joka hyväksyttiin: ne, jotka kannattavat esittelijän ehdotusta, äänestävät
jaa, ja ne, jotka ovat Ranta-Muotion esityksen kannalla, äänestävät ei.
Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä jaa äänestivät Jarmo Kiviluoma,
Jukka Leppäniemi, Anu Mäntylä, Sakari Tamsi ja Minna-Liisa Tuisku. Ei
äänestivät Arto Heinola, Paula Kaleva, Aulis Ranta-Muotio ja Johanna
Riippi.
Päätös: Puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen päättäneen äänin 5-4 hyväksyä esittelijän ehdotuksen.
___________
Kvalt 74 §
25.11.2013

Paula Kaleva esitti keskustan valtuustoryhmän ehdotuksen, että Teuvan
kunta on valmis selvittämään kuntien yhdistymistä Kurikan, Kauhajoen, Isojoen ja Karijoen kanssa. Selvitysalue täyttää kuntarakennelain mukaiset
kuntajaon muuttumisen edellytykset sekä sen mukaiset selvitysaluetta koskevat perusteet.
Puheenvuoroissaan mm. Aulis Ranta-Muotio, Irma Åkerblad, Arto Heinola
ja Jaakko Ketomäki kannattivat Paula Kalevan esittämää ehdotusta.
Keskustelun kuluessa ryhmäpuheenvuorot käyttivät Ville Heikkilä (kokoomus ja kristilliset), Juha-Matti Kiviluoma (vasemmisto), Anu Mäntylä (perussuomalaiset) ja Matti Mäntysaari (SDP), jotka kannattivat kunnanhallituksen
ehdotusta, että Teuvan kunta on valmis selvittämään kuntien yhdistymistä
Kurikan kaupungin kanssa.
Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kunnanhallituksen ehdotuksesta
poikkeava esitys, asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavan
äänestysesityksen: ”Ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen ehdotusta,
äänestävät jaa, ja ne, jotka kannattavat keskustan valtuustoryhmän ehdotusta, äänestävät ei. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 15
jaa-ääntä ja 12 ei-ääntä. Liite.
Päätös: Puheenjohtaja totesi kunnanvaltuuston päättäneen äänin 15-12,
että Teuvan kunta on valmis selvittämään kuntien yhdistymistä Kurikan
kaupungin kanssa. Valtiovarainministeriölle kunta antaa oheisen liitteen
mukaiset vastaukset.
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Paula Kaleva esitti eriävän mielipiteen Teuvan kunnanvaltuuston päätökseen 25.11.2013 koskien kuntarakennelain (1698/2009) mukaista selvitysvelvollisuutta. Eriävän mielipiteen allekirjoittaneet valtuuston jäsenet eivät
hyväksy kunnanvaltuuston päätöstä, että Teuvan kunta on valmis selvittämään kuntien yhdistymistä vain Kurikan kaupungin kanssa. Allekirjoittaneiden mielestä Teuvan tulisi selvittää kuntien yhdistymistä yhdessä Kauhajoen ja Kurikan kaupunkien sekä Isojoen ja Karijoen kuntien kanssa.
Liite.
____________
Khall 175 §
25.8.2014

Kja

Kurikan kaupunki ja Jalasjärven kunta ovat tehneet kuntaliitossopimuksen,
ja valtioneuvosto on vahvistanut kuntaliitoksen tulevan voimaan 1.1.2016.
19.8.2014 pidetyssä Teuvan kunnan ja Kurikan kaupungin edustajien neuvottelussa todettiin, että muuttuneessa tilanteessa Kurikan kaupunki ei
enää ole valmis kuntaliitosselvityksen tekemiseen Teuvan kunnan kanssa.
Ehdotus: Kunnanhallitus saattaa neuvottelun tuloksen kunnanvaltuustolle
tiedoksi.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
____________
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Horon koulun myynti
Dnro D/169/02.07.00/2013
Aikaisemmat päätökset:

Kunnanhallitus 18.6.2014 § 157

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

Khall 157 §
18.6.2014

Kunnanvaltuusto on 12.5.2014 § 18 päättänyt lakkauttaa Horon koulun
1.8.2014 alkaen.
Koulun lakkauttaminen on osa Teuvan kunnan talouden sopeutusohjelmaa
ja kunnalla ei ole käyttöä ko. koulurakennukselle 1.8.2014 jälkeen sen
poistuessa sivistystoimen käytöstä.
Talouden sopeuttamisohjelman toteuttamiseksi suunniteltujen säästötoimien aikaansaamiseksi, ja koska tyhjilleen jäävälle koulurakennukselle ei ole
käyttöä kunnan palvelutoiminnoissa, tulee Horon koulu laittaa myyntiin.
Esityslistan ohessa tiedot koulurakennuksesta.

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää
1) laittaa myyntiin noin 3000 m2:n määräalan tilasta Koivula 1:137 ja tilan
Opinahjo 1:41, noin 990 m2, sekä Koivula 1:137 määräalalla sijaitsevan
Horon koulurakennuksen;
2) että, koulurakennus ja määräalat myydään tarjousten perusteella ja ostajan valinnassa huomioidaan mm. seuraavat asiat: ostajan esittämä
suunnitelma ostettavan koulun käyttötarkoituksesta, koulun käyttötarkoituksen vaikutus lähialueen ja kunnan elinvoimaan, ostajan kyky ja
resurssit toteuttaa esitetyn käyttötarkoituksen mukaiset suunnitelmat,
ostotarjouksen tarjoushinta;
3) antaa tekniselle toimelle tehtäväksi käynnistää koulun myyntitoimenpiteet ja myynnin päätöksenteon valmistelun. Myynti-ilmoitus julkaistaan
kunnan kotisivuilla, Ilkassa, Suupohjan Seudussa sekä etuovi.com palvelussa. Tarjoukset tulee jättää viimeistään 18.8.2014 klo 14.00 mennessä.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
____________

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

Khall 176 §
25.8.2014

Määräaikaan mennessä saatiin yksi tarjous. Tarjouksen jätti Hautalan Maatila Jussi Hautala. Tarjouksen määrä on 13 700 euroa.
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Ehdotus: Kunnanhallitus päättää valtuuttaa kunnanhallituksen puheenjohtajan ja kunnanjohtajan käymään jatkoneuvottelut Jussi Hautalan kanssa
jätetyn tarjouksen pohjalta.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
____________
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Kunnanhallitus

Sivu 27
177 §

Asunto Oy Norinrivin osakkeiden myynti
Dnro D/102/02.07.00/2014
Aikaisemmat käsittelyt:

Kunnanhallitus 17.3.2014 § 82
Valmistelija / lisätiedot: kunnaninsinööri Markku Salonen, p. 050 386 4626
sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi

Khall 82 §
17.3.2014

Teuvan kunnan taloustyöryhmä on kokouksessaan 7.3.2014 käsitellyt kunnan kiinteistöomaisuutta ja mahdollisia säästökohteita osana talouden sopeutusohjelmaa.
Taloustyöryhmän keskusteluissa yhtenä talouden tasapainottamisen muotona nähtiin kiinteistöjen myynti.
Taloustyöryhmä esittää, että kaikki Asunto Oy Norinrivin osakkeet nro 1250 laitetaan myyntiin pikimmiten. Asuntoyhtiössä on 1 kpl 1h+k+s 39 m2, 1
kpl 3 h+k+s 65 m2 ja 3 kpl 2 h+k+s 52 m2.

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää laittaa julkiseen myyntiin Asunto Oy Norinrivin osakkeet 1-250. Myynti-ilmoitus julkaistaan Tejukassa, Suupohjan
Sanomissa, Ilkassa sekä Etuovi.com internet-palvelussa.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
____________
Valmistelija / lisätiedot: kunnanjohtaja Veli Nummela, p. 046 850 7700
sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi

Khall 177 §
25.8.2014
Kja

Tarjoukset tuli jättää 18.8.2014 klo 14 mennessä. Määräaikana ei saapunut
yhtään tarjousta.
Ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että Asunto Oy Norinrivin osakkeiden
myynnistä toistaiseksi luovutaan.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
____________

§ 178, KHALL 25.8.2014 18:00

D: 113/2014
Kokouspäivämäärä
25.08.2014

TEUVAN KUNTA
Kunnanhallitus

Sivu 28
178 §

Yhteistoimintamenettelyn mukaisten toimenpiteiden täytäntöönpano/Toimistotyöntekijä Anneli
Hangasluoman irtisanominen
Dnro D/113/01.00.01.01/2014
Valmistelija / lisätiedot: kunnanjohtaja Veli Nummela, p. 046 850 7700
sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi

Khall 178 §

Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 1.4.2014 aloittaa yhteistoimintamenettelyn henkilöstöjärjestöjen kanssa. Syynä tähän oli kunnan taloudellisen
tilanteen merkittävä heikentyminen. Yhteistoimintamenettely alkoi
22.4.2014, ja neuvottelut päätettiin 10.6.2014. Neuvotteluissa löydettiin
runsaasti mahdollisuuksia ns. luontaisen poistuman hyödyntämiseen, mutta
osa sopeutustoimista joudutaan toteuttamaan irtisanomalla vakinaista henkilökuntaa.
Kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan 18.6.2014 henkilöstön vähennysohjelman, jossa vuoden 2015 loppuun mennessä palvelussuhteita vähennetään 20 henkilötyövuoden verran. Näistä 12 toteutetaan eläköitymisten
ja määräaikaisten palvelussuhteiden päättämisten 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.
Anneli Hangasluoma on toiminut koulutoimessa mm. kouluavustajana eri
jaksoja 6.9.2004 ja 31.5.2008 välisenä aikana. 1.4.2010 alkaen Hangasluoma on toiminut toimistotyöntekijänä mm. kirjastolla useassa peräkkäisessä työsuhteessa. Määräaikaisten työsuhteitten ketjuttamisen vuoksi
Hangasluoman on katsottava tällä hetkellä olevan vakituisessa työsuhteessa. Hänen irtisanomisaikansa on 2 kuukautta.
Hallinto- ja elinkeinotoimen töiden järjestelyn kannalta irtisanominen on perusteltua kohdistaa Anneli Hangasluomaan, koska muut ratkaisut haittaisivat merkittävästi yhteispalvelupisteen toiminnan turvaamista. Yhteispalvelun tehtävät ovat lähivuosina kasvussa. Tähän tulokseen on tullut myös yhteistoimintamenettelyssä työnantajan edustajina toimiva ryhmä, johon kuuluivat Jukka Leppäniemi, Paula Kaleva, Jarmo Kiviluoma ja Veli Nummela.

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää irtisanoa Anneli Hangasluoman siten, että hänen palvelussuhteensa päättyy 1.1.2015. Syynä ovat taloudelliset ja
tuotannolliset syyt yhteistoimintamenettelyssä esitetyn mukaisesti.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
____________

§ 179, KHALL 25.8.2014 18:00

D: 113/2014
Kokouspäivämäärä
25.08.2014

TEUVAN KUNTA
Kunnanhallitus

Sivu 29
179 §

Yhteistoimintamenettelyn mukaisten toimenpiteiden täytäntöönpano / Kunnaninsinööri Markku Salosen irtisanominen
Dnro D/113/01.00.01.01/2014
Valmistelija / lisätiedot: kunnanjohtaja Veli Nummela, p. 046 850 7700
sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi

Khall 179 §

Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 1.4.2014 aloittaa yhteistoimintamenettelyn henkilöstöjärjestöjen kanssa. Syynä tähän oli kunnan taloudellisen
tilanteen merkittävä heikentyminen. Yhteistoimintamenettely alkoi
22.4.2014, ja neuvottelut päätettiin 10.6.2014. Neuvotteluissa löydettiin
runsaasti mahdollisuuksia ns. luontaisen poistuman hyödyntämiseen, mutta
osa sopeutustoimista joudutaan toteuttamaan irtisanomalla vakinaista henkilökuntaa.
Kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan 18.6.2014 henkilöstön vähennysohjelman, jossa vuoden 2015 loppuun mennessä palvelussuhteita vähennetään 20 henkilötyövuoden verran. Näistä 12 toteutetaan eläköitymisten
ja määräaikaisten palvelussuhteiden päättämisten 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 toimen 10,5
henkilötyövuotta.
Yhteistoimintamenettelyssä työnantajan edustajina toimi ryhmä, johon kuuluivat Jukka Leppäniemi, Paula Kaleva, Jarmo Kiviluoma ja Veli Nummela.
Teknisen toimen henkilöstövähennyksistä yhteistoimintamenettelyssä työnantajan edustajat kohdistivat yhden henkilötyövuoden teknisen toimen esimiestehtäviin. Tämä on tarkoitus toteuttaa siten, että 1.10.2015 lukien kunnaninsinöörin tehtävät jaetaan muiden teknisen toimen esimiesten kesken.
Kunnaninsinööri irtisanotaan, ja kunnaninsinöörin virka lakkautetaan. Muutos mahdollistuu, kun Teuvan kunnan suurimmat investoinnit ovat pääosin
suoritetetut.
Kunnaninsinööri Markku Salonen on Teuvan kunnan palveluksessa
2.5.2007 alkaen, ja hänen virkaehtosopimuksen mukainen irtisanomisaikansa on 2 kk.

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää irtisanoa Markku Salosen kunnaninsinöörin virasta siten, että hänen palvelussuhteensa päättyy 1.10.2015. Syynä
ovat taloudelliset ja tuotannolliset syyt yhteistoimintamenettelyssä esitetyn
mukaisesti.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
___________

§ 180, KHALL 25.8.2014 18:00

D: 242/2014
Kokouspäivämäärä
25.08.2014

TEUVAN KUNTA
Kunnanhallitus

Sivu 30
180 §

Sivistystoimen päävastuualueen päällikön ja sijaisten nimeäminen
Dnro D/242/01.01.03.01/2014
Valmistelija / lisätiedot: kunnanjohtaja Veli Nummela, p. 046 850 7700
sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi

Khall 180 §

Sivistystoimen päävastuualueen päällikkönä on toiminut sivistystoimenjohtaja Erkki Nevanperä. Nevanperä on jäänyt eläkkeelle 1.8.2014.

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus nimeää
-

sivistysjohtaja Pauliina Niemen sivistystoimen päävastuualueen päälliköksi
sivistystoimen päällikön 1. sijaiseksi vs. rehtori Maija-Liisa Saksan ja
2. sijaiseksi apulaisrehtori Reijo Sjöblomin.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
____________

§ 181, KHALL 25.8.2014 18:00

D: 236/2014
Kokouspäivämäärä
25.08.2014

TEUVAN KUNTA
Kunnanhallitus

Sivu 31
181 §

Teuvan Sotaveteraanit ry:n ja Teuvan Veteraanikuoron avustusanomukset vuodelle 2014
Dnro D/236/02.05.01.03/2014
Valmistelija / lisätiedot: hallintojohtaja Marko Lähde, p. 040 630 2505
sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi

Khall 181 §

Teuvan kunta julistaa vuosittain haettavaksi yhdistysten toiminta-avustukset
ja vapaa-ajanlautakunta yhdistysten ja seurojen kohdeavustukset. Seuraavaa vuotta koskevat hakemukset tulee toimittaa joulukuun puoliväliin mennessä osoitteeseen Teuvan kunta, PL 25, 64701 Teuva. Yhdistysten toiminta-avustusten hakulomakkeita on saatavissa kunnanviraston neuvonnasta ja kunnan nettisivuilta www.teuva.fi. Vapaa-ajanlautakunnan myöntämät kohdeavustukset haetaan vapaamuotoisella hakemuksella.
Kunnanhallitus käsitteli määräaikaan mennessä saapuneet anomukset ja
teki päätökset vuoden 2014 avustuksista 27.1.2014 pidetyssä kokouksessa, jolloin avustuksia jaettiin yhteensä 16 300 euroa.
Teuvan sotaveteraanit ry hakee toiminta-avustusta 4 000 euroa ja Teuvan
Veteraanikuoro hakee kohdeavustusta esiintymismatkalle (kustannukset n.
830 euroa). Vuotta 2014 koskevat avustusanomukset on toimitettu kuntaan
vasta 7.8.2014. Niitä ei näin ollen voida huomioida vuoden 2014 avustuspäätöksissä.

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää siirtää anomukset vuoden 2015 avustushakemusten käsittelyn yhteyteen.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
____________

§ 182, KHALL 25.8.2014 18:00

D: 167/2014
Kokouspäivämäärä
25.08.2014

TEUVAN KUNTA
Kunnanhallitus

Sivu 32
182 §

Kuntalainen vaikuttaa (KuVa) -projektin käynnistäminen
Dnro D/167/00.01.02/2014
Aikaisemmat käsittelyt:

Tulev.ltk. 9 §
21.5.2015

Tulevaisuuslautakunta 21.5.2014 § 9

Suomi liittyi 23.4.2013 Avoimen hallinnon kumppanuushankkeeseen, jonka
tavoitteena on kansalaisten osallisuuden sekä hallinnon läpinäkyvyyden,
vaikuttavuuden ja tuottavuuden sekä vastuullisuuden lisääminen. Suomen
Avoimen hallinnon toimintasuunnitelmassa on nostettu esille seuraavat
osa-alueet:
1. Avoin toiminta
2. Selkeä kieli
3. Avoin tieto
4. Hallinto mahdollistajana
Teuvan kunnanhallitus hyväksyi 5.5.2014 § 113 Teuvan kunnan Avoin hallinto -hankkeen toimintasuunnitelman ja nimesi hallintojohtaja Marko Lähteen yhteyshenkilöksi Teuvan kunnan ja Avoimen hallinnon toimintaohjelman välille. Teuvan kunnan Avoin hallinto -hankkeen toimintasuunnitelma
on seuraava:
Teuvan kunta käy läpi, mitä hyviä käytäntöjä kunnassa jo on avoimuuden edistämisessä ja millä tavoin kunta aikoo edelleen edistää avointa
hallintoa vuosina 2014 - 2015. Kunta kertoo näistä toimenpiteistä verkkosivuillaan ja toimittaa yhteenvedon niistä valtiovarainministeriöön
31.5.2014 mennessä.
Teuvalla kiinnitetään huomiota erityisesti selkeään virkakieleen. Selkeä
virkakieli antaa ihmiselle mahdollisuuden vaikuttaa asioihin ja saada
äänensä kuuluviin. Yhteiseksi tarkoitetut asiat pyritään saamaan yhteisiksi kielen avulla.
Valmisteluasiakirjojen ja päätösten kieleen tullaan kiinnittämään huomiota. Erilaisten tekstien ja asiakirjojen tarkistukseen voi käyttää asiakkaita ja palautteen antamisen voi tehdä helpoksi esimerkiksi antamalla
kirjeissä, verkkosivuilla ym. kehotuksen ja osoitteen, johon palautetta
voi lähettää.
Avoimen hallinnon edistämisen yhteyshenkilönä Teuvan kunnan ja
Avoimen hallinnon toimintaohjelman välillä toimii hallintojohtaja Marko
Lähde, jonka tehtävänä on seurata Avoimen hallinnon uutiskirjeitä ja
nostaa esille edistettäviä asioita esimerkiksi kunnan johtoryhmän käsittelyyn sekä jakaa kunnan hyviä käytäntöjä muiden hallinnon toimijoiden
kanssa.
Valtionvarainministeriössä toimeenpanon etenemisestä tehdään itsearviointi ensimmäisen toimeenpanovuoden jälkeen, 30.9.2014 mennessä.
Tätä seuraa riippumaton arviointi tammikuun 2015 loppuun mennessä.
Toimintaohjelmaa päivitetään itsearvioinnin pohjalta maaliskuuhun 2015
mennessä.

Tulevaisuuslautakunnan näkemyksen mukaan keskinäinen luottamus kuntalaisten ja päättäjien välillä lisää kunnan tehokkuutta. Sisäisen ja ulkoisen
viestinnän toimivuus, sekä siihen panostaminen näkyy hyvinvoivana kuntaorganisaationa, työyhteisönä sekä tyytyväisinä kuntalaisina. Näihin seikkoihin tulisi kunnassamme paneutua.

§ 182, KHALL 25.8.2014 18:00
TEUVAN KUNTA
Kunnanhallitus

D: 167/2014
Kokouspäivämäärä
25.08.2014

Sivu 33
182 §

Kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia on nostettava korostetummin esiin. Luottamushenkilöiden tulee olla helposti lähestyttäviä.
Esimiestyön ja johtamisen merkitykseen vaikeina aikoina ja muutostilanteissa on lisättävä erityistä huomiota.
Tulevaisuuslautakunta haluaa osaltaan olla luomassa uusia, hyviä käytäntöjä avoimeen hallintoon.
Pja

Ehdotus: Tulevaisuuslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se käynnistää Avoin hallinto -toimintasuunnitelman ohella KuVa-projektin (Kuntalainen vaikuttaa; työnimi), joka konkretisoisi ja toisi koko kunnan laajaan tietoisuuteen erinomaisen tärkeän toimintasuunnitelman.
KuVa-projektin toimesta ehdotetaan järjestettäväksi 2-4 kertaa vuodessa
avoin yleisötilaisuus, jossa paikalla olisivat valtuutetut ja kunnanhallituksen
jäsenet. Tilaisuudet järjestettäisiin teemoittain. Tilaisuuden aloittaisi kullakin
kertaa aiheeseen sopiva alustaja. Alustajat olisivat mahdollisuuksien mukaan entisiä/nykyisiä teuvalaisia, tai oman, aiheeseen liittyvän alan vahvoja
osaajia (ehdotuksia esityslistan ohessa).
Tilaisuuksien edut:
- matalan kynnyksen osallistuminen niin luottamushenkilöille kuin kuntalaisillekin;
- koulutusta avoimen hallinnon toimenpideohjelman edellytysten takaamiseksi;
- tarjoaa uusia työkaluja vuorovaikutukseen eri sidosryhmien välillä;
- elinvoima- ja muutosjohtaminen keskiöön;
- uusia toimintatapoja viestintään ja tiedottamiseen;
- mahdollinen positiivinen näkyvyys mediassa;
- vaikuttamisen uudet tuulet, innovatiiviset ideat, rohkea uudistuminen, ym.;
- käynnistetään kummivaltuutettutoiminta Teuvan yhtenäiskoulun kaikille luokkaasteille;
- haastetaan Teuvan yhtenäiskoulun äidinkielen- ja yhteiskuntaopin opettajat
osallistamaan valtuutettuja/hallituksen jäseniä oppilaiden tehtäviin tuntisuunnitelmien mahdollisuuksien mukaan.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
Lisäksi päätettiin esittää kunnanhallitukselle, että Kuntalainen vaikuttaa
(KuVa) -projektin toteuttamiseksi ja näkyvien toimenpiteiden takaamiseksi
perustetaan työryhmä, joka toimii hallintojohtajan apuna asian jalkauttamisessa kuntalaisten keskuuteen.
Tulevaisuuslautakunnan edustajina työryhmään esitetään nimettäväksi
Riikka Harjula, Anu Mäntylä ja Harri Nisula.
____________

§ 182, KHALL 25.8.2014 18:00
TEUVAN KUNTA
Kunnanhallitus

D: 167/2014
Kokouspäivämäärä
25.08.2014

Sivu 34
182 §

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

Khall 182 §
25.8.2014

Teuvan kunta toteuttaa avoimen hallinnon periaatteita päivittäisessä toiminnassaan avoimen ja selkokielisen tiedottamisen kautta. Kuntalaisia koskevista asioista tiedotetaan aktiivisesti verkkosivuilla. Verkkosivut pyritään
pitämään ajankohtaisena, selkeänä ja helppokäyttöisenä vaikuttamis- ja
asiointikanavana, joka palvelee sekä kuntalaisia että päättäjiä.
Kunnan verkkosivuilta löytyvät vapaa-ajan tapahtumat sekä päätöksentekoon ja hallintoon liittyvät strategiat ja raportit. Verkkosivuilta löytyvät myös
kunnanhallituksen, valtuuston ja lautakuntien esityslistat ja pöytäkirjat, jotka
ovat kuntalaisten vapaasti nähtävissä. Ajankohtaisia asioita käsittelevä
kunnanjohtajan blogi on verkkosivuilla kaikkien luettavissa. Näin Teuvan
kunta pyrkii avaamaan hallintoaan, luomaan päätöksenteosta läpinäkyvämpää ja madaltamaan kuntalaisten osallistumiskynnystä poliittiseen päätöksentekoon.
Toiminnasta ja ajankohtaisista päätöksistä tiedotetaan paikallislehdessä,
joka tavoittaa senkin osan kunnan väestöstä, jolle tietotekniikan käyttö
saattaa olla vieraampaa. Paikallislehti tarjoaa myös tärkeän keskustelufoorumin kuntalaisten mielipiteille.
Avoimen hallinnon periaatteiden toteuttaminen ja kehittäminen sekä kuntalaisten aktiivinen osallistaminen kunnalliseen päätöksentekoon on tärkeä
osa demokraattista päätöksentekoa. Teuvalla näitä periaatteita on pidetty
itseisarvona, jota on pyritty noudattamaan.
KuVa-projektin (Kuntalainen vaikuttaa) mukanaan tuomat positiiviset vaikutukset olisivat ilmeiset. Tilaisuuksien suunnittelu ja käytännön toteutus olisi
kuitenkin tehtävä huolellisesti, jotta ne eivät jäisi pintaraapaisuksi esillä olevista aiheista, jolloin positiiviset vaikutukset jäisivät toteutumatta. Huonosti
toteutettuna projekti voisi pahimmillaan kääntyä itseään vastaan.
Tämän hetkisen näkemyksen mukaan kunnan organisaatiossa ei ole henkilöä, jolla olisi riittävästi aikaa toteuttaa KuVa-projekti suunnitellusti ja riittävän laadukkaasti. Kunnassa on käyty läpi mm. yhteistoimintaneuvottelut,
joiden seurauksena kunnan henkilöstö vähenee 20 henkilötyövuodella vuoden 2015 loppuun mennessä. Käytännössä tämä tarkoittaa töiden uudelleenorganisointia ja lisääntymistä tietyillä henkilöillä. Aikaisemmin toteutuneiden henkilöstövähennysten seurauksena esimerkiksi hallintojohtajan
työtehtäviin on siirretty valtaosa eläkkeelle jääneen henkilöstösihteerin työtehtävistä.

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että henkilöstöresursseista ja taloudellisista syistä johtuen KuVa-projektia ei käynnistetä.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
____________

§ 183, KHALL 25.8.2014 18:00

D: 190/2014
Kokouspäivämäärä
25.08.2014

TEUVAN KUNTA
Kunnanhallitus

Sivu 35
183 §

Valtuustoaloite Teuvan kunnanvaltuuston kokousten videoimiseksi ja esittämiseksi internetissä - 'Valtuusto verkkoon'
Dnro D/190/07.02.01.00/2014
Valmistelija / lisätiedot: hallintojohtaja Marko Lähde, p. 040 630 2505
sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi

Khall 183 §

Teuvan Kokoomuksen ja Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä teki valtuustoaloitteen kunnanvaltuuston kokousten videoimiseksi 25.3.2014. Aloitteessa
esitetään, että kunta selvittää mahdollisuudet välittää kunnanvaltuuston kokoukset suorina lähetyksinä internetissä. Kokousten jälkeen videot laitettaisiin
kaikkien katsottaviksi ja kuunneltaviksi kunnan internetsivuille.
Kuntalain mukaan valtuuston kokoukset ovat lähtökohtaisesti julkisia, mikä
mahdollistaa kokousten lähettämisen suorana verkossa. Yhtä hyvää käytäntöä kokousten videoinnille ei ole, vaan käytännön toteutusten kirjo on
kunnissa laaja. Yhteistyötä tehdään sekä paikallisten medioiden että media-alan oppilaitosten kanssa. Videointia toteuttavia yrityksiäkin käytetään,
mutta osassa kuntia prosessi on myös päätetty hoitaa kokonaan itse videokameran ja tarvittavien lisävarusteiden turvin. Videointia itse toteutettaessa
on muistettava, että prosessi vaatii kuntien omien työntekijöiden aikaa ja sitoutumista.
Kokouksen tallentamisessa on kyse henkilötietojen keräämisestä, joten valtuutettujen tulee olla tietoisia siitä, miten ja mihin tallennetta käytetään.
Kuntalaisten kannalta oleellista on se, miten helposti kokousta voi verkossa
seurata. Osassa kuntia kokousten esittämisessä on hyödynnetty suosittuja
sosiaalisen median kanavia, jotka mahdollistavat myös kommentoinnin.
Valtuuston kokousten videointi lisää avoimuutta päätöksenteossa ja politiikan läpinäkyvyyttä. Yhtenä tavoitteena on myös lisätä kuntalaisten kiinnostusta politiikkaa ja päätöksentekoa kohtaan.
Teknisesti valtuuston kokousten videoinnin voi toteuttaa kahdella tavalla.
Joko kiinteillä kameroilla tai siten, että kokouksia kuvaa henkilö.
Kunnallisen päätöksenteon elävöittäminen ja välittäminen internetissä kuntalaisten koteihin olisi syytä toteuttaa laadukkaasti. Kiinteällä kameralla toteutettu kokouksen videointi sisältää heikkouksia, jotka osittain estävät sille
asetettujen tavoitteiden toteutumista. Katsojat ovat tottuneet laadukkaisiin
lähetyksiin televisiossa ja internetissä, jolloin yhdestä kuvakulmasta kuvattu
kunnanvaltuuston kokous ei täytä katsojien asettamia laatukriteerejä, eikä
videointi välttämättä tavoittaisi yleisöään.
Kokousten videointi voidaan toteuttaa laadukkaasti, kun kuvauksesta huolehtii kaksi henkilöä yhtä aikaa. Kahden kuvaajan avulla sekä kokouksen
yleiskuva että puheenvuorot pystytään välittämään katsojalle konkreettisesti.
Äänen laadukas vienti verkkoon on haastavaa. Orrelassa valtuustosali on
suuri ja äänityksen toteutus esimerkiksi kolmella salin eripuolille asetetulla
mikrofonilla sisältää riskin, että tilakaiku ja taustahäly häivyttävät pidettyjen
puheenvuorojen äänen videoinnista. Varmimmin laadukas ääni tuotetaan
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asentamalla jokaisen valtuutetun pöydälle mikrofoni. Tässä ratkaisussa
jonkun henkilön täytyisi kokouksien aikana hallinnoida mikrofonien kytkinpöytää ja puheenvuoroja pidettäessä aktivoida kunkin puheenvuoron pitäjän mikrofoni erikseen.
Yhteistyökumppanin löytäminen videoinnille Teuvalta tai sen lähialueelta on
vaikeaa. Useat yhteydenotot Teuvalaisiin ja lähialueen yksityishenkilöihin,
yrityksiin ja oppilaitoksiin eivät ole tuottaneet tulosta, jolloin yhteistyökumppania on täytynyt etsiä laajemmalta alueelta. Etsinnän tuloksena esimerkiksi Multiasta ja Seinäjoelta löytyi yritys, jolla on valmiuksia ja halukkuutta kokousten videointiin.
Kiinteällä kameralla toteutettu kokousten videointi on kustannuksiltaan
edullisempi ratkaisu kuin paikan päälle palkattujen henkilöiden toteuttama
videointi. Kummassakin vaihtoehdossa kunta joutuisi tekemään kokoussaliin videoinnin mahdollistavia hankintoja. Alapuolella on suuntaa antavat arviot hankintojen kustannuksista. Laskelmat perustuvat internetistä löytyviin
hintatietoihin, saatuihin tarjouksiin ja oletukseen, että valtuustosaliin asennetaan kolme mikrofonia.
Kiinteällä kameralla toteutettu videointi
Hankinta
Medialaite/yksi kappale

Käyttötarkoitus

Hinta/euroa

Äänen ja kuvan tallennus ja lataaminen verkkoon

1 000

Kiinteä kamera/yksi kappale Videointi

400

Mikrofoni/kolme kappaletta

Äänen vienti medialaitteeseen

300

Laitteiston asennus

Valmiuksien luominen

200
Yhteensä

1 900

Kiinteällä kameralla toteutettavan videoinnin käynnistäminen maksaisi
alustavan arvion mukaan noin 1 900 euroa. Muita kustannuksia videoinnista ei jatkossa syntyisi, ellei huomioida laitteiden ylläpitokustannuksia, jotka
eivät ole merkittäviä.
Kahden kuvaajan toteuttama videointi
Hankinta

Käyttötarkoitus

Hinta/euroa

Streamer/yksi kappale

Äänen lataaminen videointiin

300

Mikrofoni/kolme kappaletta

Äänen vienti streameriin

300

Laitteiston asennus

Valmiuksien luominen

200
Yhteensä

Kaksi kuvaajaa

Videointi, tallennus ja lataaminen verkkoon
Kustannukset kokousta kohden

800
1 400
1 400

§ 183, KHALL 25.8.2014 18:00

D: 190/2014

Sivu 37

Kokouspäivämäärä
25.08.2014

TEUVAN KUNTA
Kunnanhallitus

183 §

Kahden kuvaajan toteuttamana videoinnista syntyisi käynnistämiskustannuksia arviolta noin 800 euroa, minkä lisäksi kuvaamisesta syntyisi lisäkustannuksia arviolta noin 1 400 euroa yhtä kokousta kohden.
Yhden kuvaajan ja kiinteän kameran toteuttama videointi
Hankinta

Käyttötarkoitus

Hinta/euroa

Medialaite/yksi kappale

Äänen ja kuvan tallennus ja lataaminen verkkoon

Mikrofoni/kolme kappaletta

Äänen vienti medialaitteeseen

300

Laitteiston asennus

Valmiuksien luominen

200
Yhteensä

Yksi kuvaajaa

Videointi ja lataaminen medialaitteeseen
Kustannukset kokousta kohden

1 000

1 500

250
250

Yhden kuvaajan toteuttamana videoinnista syntyisi käynnistämiskustannuksia arviolta noin 1 500 euroa, minkä lisäksi kuvaamisesta syntyisi lisäkustannuksia arviolta noin 250 euroa yhtä kokousta kohden. Tässä vaihtoehdossa paikoilleen asetettu kamera kuvaisi yleiskuvaa valtuustosalista ja
kuvaaja videoisi puheenvuoroja. Yhden kuvaajan toteuttamana videointi
voisi olla kankeaa, koska kuvaaja joutuisi puheenvuorojen videoinnin
ohessa hallinnoimaan ja ohjaamaan kahden kameran tuottamaa videota
verkkoon.
Kaikissa vaihtoehdoissa kokoukset ladattaisiin suorana lähetyksenä Youtube-videopalveluun. Ne myös tallentuisivat automaattisesti palveluun ja
niihin luotaisiin hakupolku Teuvan kunnan kotisivuilta.
Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus saattaa selvityksen kunnanvaltuustolle tiedoksi.

Minna-Liisa Tuisku esitti, että kunnanhallitus saattaa selvityksen kunnanvaltuustolle tiedoksi ja esittää kunnanvaltuustolle, että kokousten videoinnin
toteutus siirretään tulevaisuuteen johtuen talouden huonosta tilasta.
Anu Mäntylä ja Johanna Riippi kannattivat Minna-Liisa Tuiskun esitystä.
Alkuperäisen esityksen kannalla olivat Jukka Leppäniemi ja Sakari Tamsi.
Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava
kannatettu esitys, asiasta oli äänestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavan
äänestysesityksen: ne, jotka kannattavat esittelijän ehdotusta, äänestävät
jaa, ja ne, jotka ovat Minna-Liisa Tuiskun esityksen kannalla, äänestävät ei.
Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä jaa äänestivät Jarmo Kiviluoma,
Jukka Leppäniemi, Aulis Ranta-Muotio ja Sakari Tamsi. Ei äänestivät Arto
Heinola, Paula Kaleva, Anu Mäntylä, Johanna Riippi ja Minna-Liisa Tuisku.
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Päätös: Puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen päättäneen äänin 5-4, että kunnanhallitus saattaa selvityksen kunnanvaltuustolle tiedoksi ja esittää
kunnanvaltuustolle, että valtuuston kokousten videoinnin toteutus siirretään
tulevaisuuteen johtuen talouden huonosta tilasta.

___________
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Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:
Pykälät: 168 – 175 ja 183

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 176 - 182

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: 176 - 182

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

