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Hammashoitolan lisämääräraha

Dnro D/63/10.03.02/2013

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

Khall 40 § Hammashoitolan urakkakilpailun tarjousten käsittelyvaiheessa on käynyt
ilmeiseksi, että kunnanvaltuuston 15.12.2014 § 90 hammashoitolan raken-
nushankkeeseen myöntämä 1,5 milj. euron määräraha ei riitä hankkeen to-
teuttamiseen.

Tarjousten käsittelyvaiheessa tehdyn laskelman mukaan hankkeen toteut-
tamiseen tarvitaan 1,63 - 1,69 milj euroa riippuen siitä, toteutetaanko ra-
kennuksen ja terveyskeskuksen yhteiset piha-alueet kunnan omana työnä
vai sisällytetäänkö ne pääurakkaan.

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus päättää, esittää valtuustolle että hammashoitolan
rakentamiseen vuodelle 2015 tarkoitettu investointimääräraha korotetaan
1,63 milj euroon.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Arto Heinola ei esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä päätöksente-
koon.
____________
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Tontin vuokraaminen Artun Hoiva-asunnot Oy:lle

Dnro D/69/10.03.02/2014

Aikaisemmat käsittelyt: Kunnanhallitus 17.2.2014 § 40 ja 15.9.2014 § 204

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

Khall 41 § Lehtiharjun alueen kehittäminen on jatkunut asemakaavan hyväksymisen
jälkeen syyskuusta 2014 lähtien. Yhdessä LLKY:n, Kiinteistöyhtiö Oy Artun
Hoiva-asunnot kanssa on suunniteltu  45-paikkaista tehostetun palvelu-
asumisen yksikköä sijoitettavaksi Tammitien varrella sijaitsevalle tontille nro
1. Kunnan ja Kiinteistö Oy Artun Hoiva-asunnot välisten neuvottelujen tu-
loksena on valmistelu alueen maanvuokrasopimus.  Sopimuksella Teuvan
kunta vuokraisi ko. tonttialueen nro 1 kiinteistöyhtiölle 50 vuodeksi. Palve-
luyksikkö rakennettaisiin tontille Artun Hoiva-asunnot Oy:n  toimesta vuo-
den 2015 aikana.

Rakennuksen kirjanpitoarvo oli marraskuun loppuun 2014 mennessä
93 213  euroa. Teuvan kunta joutuu tekemään rakennuksista luopuessaan
ko. summaa vastaavan vähennyksen kunnan taseeseen. Liitteenä maan-
vuokrasopimusluonnos  liite- ja kaavakarttoineen.

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus esittää maanvuokrasopimuksen valtuuston hy-
väksyttäväksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
_____________
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Lausunto Vaasan hallinto-oikeudelle Teuvan ja Kurikan Saunamaan tuulivoimaosayleiskaavas-
ta tehtyihin valituksiin, kunnanvaltuuston päätös 14.12.2014 § 86

Dnro D/110/10.02.02/2013

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

Khall  42 § Vaasan hallinto-oikeus pyytää 2.2.2015 päivätyllä lähetekirjeellä Teuvan
kunnan lausuntoa  (dnrot 00071/15/4102 ja 00074/15/4102) Eliisa Panttilan
sekä Harri ja Liisa Kaaren tekemien valitusten johdosta. Valituksenalainen
päätös koskee kunnanvaltuuston päätöstä 14.12.2014 § 86, jolla on hyväk-
sytty Teuvan Saunamaan tuulivoimaosayleiskaava.

Kaavoittajan esitys:
Maankäytön kehittämistoimien käynnistäminen Viiatin Saunamaan alueella
on tullut vireille syksyllä 2011 ja 16.11.2011 on annettu julkisuuteen Mega-
tuuli Oy:n Kurikan kaupungin, Kurikan Seurakunnan ja Teuvan kunnan yh-
teinen tiedote Teuvan kunnan ja Kurikan kaupungin kuntarajan läheisyy-
dessä oleville Viiatin ylänköalueille suunniteltavasta tuulivoimapuistosta.
Lehdistötiedotteen mukaan alueelle voisi tulla enimmillään 150 tuulivoima-
laa. Tiedotteesta julkaistu lehtiartikkeli Pohjalaisessa ja Ilkassa 17.11.2011
(liite1).

Hankkeen jatkokehittelyssä Teuvan kunta päätyi aloittamaan kunnanhalli-
tuksen päätöksellä 18.3.2013 § 71 (liite 2.) yhdessä Megatuuli Oy kanssa
Viiatin alueelle sijoittuvan Saunamaan 9 tuulivoimalan kaavoitustyön. Puis-
tokokonaisuudesta 5 tuulivoimala sijoittui käynnistymisvaiheessa Teuvan
kunnan puolelle ja 4 voimalaa Kurikan kaupungin puolelle. Kurikan kaupun-
ki on tehnyt kaavoituksen käynnistämisestä omat päätöksensä.

Kaavoituksen edetessä Etelä-Pohjanmaan Ely-keskukselta saatiin päätös
Dnro EPOELY/ 48/07.04/2013 (liite 3), Saunamaan tuulivoimapuiston YVA-
menettelyn soveltamisesta. Päätöksen mukaan Teuvan kunnassa ja Kuri-
kan kaupungissa sijaitsevaan Saunamaan tuulivoimapuistoon ei sovelleta
ympäristövaikutusten arviointimenettelyä.

Saunamaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos on ol-
lut nähtävillä 27.11.2013 - 31.12.2013 samanaikaisesti Kurikan kaupungin
kanssa. Nähtävillä olosta on lähetetty kirjallisesti lausuntopyyntökirje
OAS:ssä mainituille osallisille sekä Teuvan kunnan alueen niille maanomis-
tajille, jotka asuvat Teuvan kunnan ulkopuolella. Lisäksi nähtävillä olosta on
ilmoitettu paikallislehti Tejukassa ja Teuvan kunnan kotisivuilla (liite 4-6).

Saunamaa Wind Farm Oy:n järjestämä tuulivoimatilaisuus on järjestetty
Norin Nuorisoseurantalolla 16.12.2013 klo 18.00 – 20.00. Tilaisuuden kut-
suilmoitus on julkaistu paikallislehti Tejukan tapahtuvaa palstalla 4.12.2013
(liite 7).

Saunamaan osayleiskaavaehdotus on ollut nähtävillä 30.4.2014 – 2.6.2014
(liite 8-9) ja uudelleen ehdotuksena 3.9 - 3.10 2014 (liite 10-11).

Hankkeen viranomaisneuvottelu on pidetty 17.11.2014 ELY-keskuksessa
Vaasassa (liite 12).
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Teuvan kunnan näkemyksen mukaan kaavahankkeen etenemisessä näh-
tävillä on noudatettu maankäyttö- ja rakennuslain säädöksiä ja menettelyjä
nähtävillä oloaikoina sekä 16.12.2013 yleisötilaisuuden paikallisilla kunta-
laisilla on ollut mahdollisuus useaan kertaan osallistua kaavahankkeen ke-
hittämiseen muistutuksia antamalla sekä osallistumalla keskusteluun.
Kaavan eri vaiheissa viranomaisilla on ollut mahdollisuus antaa lausunton-
sa kaava-aineistosta ja prosessin kuluessa aineistoa on täydennetty lau-
sunnoissa esitetyn mukaisesti. Kaavoitustyön kuluessa on ollut käytettävis-
sä kaikki ajantasainen ja riittävä tieto kaavoitettavasta alueesta ja sen ym-
päristöstä sekä maakuntakaavoituksen tilanteesta.

Samanaikaisesti Saunamaan osayleiskaavan laadinnan kanssa on ollut
meneillään Etelä-Pohjanmaan liiton maakuntakaavan Vaihekaava 1 - Tuuli-
voima laadinta. Vaihemaakuntakaavan laadinnan yhteydessä Teuvan kun-
nanhallitus on useaan kertaan esittänyt vaihekaavan aluerajauksen laajen-
tamista Viiatin Saunamaan pohjoisosan osalta siten, että Saunamaan
osayleiskaava-alue sisällytettäisiin vaihemaakuntakaavan rajaukseen (liite
13) .

Kaavaluonnoksesta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä kaava-
ehdotuksesta 20.12.2013 antamissaan lausunnoissa Etelä-Pohjanmaan liit-
to ei ole pitänyt Saunamaan tuulivoimaosayleiskaavaa maakuntakaavan
vastaisena (liite 14).

Etelä-pohjanmaan maakuntakaava ehdotuksessa Vaihekaava 1 - Tuulivoi-
ma on osoitettu alueet, joille voi rakentaa pääsääntöisesti yli 10 voimalai-
toksen kokoisia tuulivoimapuistoja.
(Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava: Vaihekaava 1- Tuulivoima, kaavaselostus,
ehdotus 17.11.2014,s. 34.
http://www.epliitto.fi/upload/files/Ehdotusvaiheen_kaavaselostus_17112014.pdf)

Megatuuli on käynnistänyt YVA-menettelyn Viiatin alueella 14.1.2015 pide-
tyllä viranomaisneuvottelulla (liite 15). YVA-ohjelmasta on esitetty tiivistel-
mä hankkeesta ja tarkempi ohjelman sisältö (liite 16, Ote YVA-ohjelmasta
sivut 1-7) .

Teuvan kunnan näkemyksen mukaan Viiatin tuulivoimaosayleiskaava on
laadittu perustuen voimassa olevaan maankäyttö- ja rakennuslakiin, lain
mukaiseen viranomaisten väliseen yhteistyöhön, viranomaisten tekemiin
päätöksiin ja avoimeen vuorovaikutukseen kuntalaisten sekä maanomista-
jien kesken.

Maanomistajien kanssa käytyjen vuokrasopimusneuvottelujen osalta viit-
taamme Megatuuli Oy:n valituksien johdosta antamaan lausuntoon.
Megatuuli/Saunamaa Wind Farm Oy:n laatima muistio valituksiin, liite 17.

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy annettavaksi kaavoittajan esityksen
mukaisen lausunnon Vaasan hallinto-oikeudelle.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
____________
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Lausunto Kakkorin tuulivoimapuiston osayleiskaavaluonnoksesta, Karijoki

Dnro D/203/11.01.00.05/2014

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

Khall 150 §
18.6.2014 Karijoen kunta pyytää Teuvan kunnan lausuntoa Kakkorin tuulivoimapuis-

ton osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 24.6.2014 men-
nessä.

O2 Finland Oy suunnittelee tuulivoimapuiston rakentamista Kärmesharjun
alueelle Ylikylään Karijoen kuntaan Teuvan ja Kauhajoen rajojen läheisyy-
teen. Alueelle suunnitellaan enintään yhdeksästä tuulivoimalasta muodostu-
vaa tuulivoimapuistoa. Osayleiskaava laaditaan Maankäyttö- ja rakennus-
lain 77a §:n mukaisena, jolloin sitä voidaan suoraan käyttää rakennusluvan
myöntämisen perusteena.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma esityslistan ohessa.

Kaavoittajan esitys:
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa on kattavasti esitetty hankkeen tar-
koitus, toteutettavat toimenpiteet, vaikutusten arvioinnin lähtökohdat ja luo-
kitukset sekä hankkeeseen liittyvät osalliset.

Teuvan kunnan osalle hankkeesta aiheutuu pääasiassa maisemallisia vai-
kutuksia sekä vaikutukset sähköverkkoon.

Rannikon läheisyyteen Etelä-Pohjanmaan sekä Pohjanmaan alueille on
suunnitteilla mittava määrä tuulivoimahankkeita eri toimijoiden toimesta.

Teuvan kunta tähdentää, että uusien tuulivoima-alueiden suunnittelun aloit-
tamisella ei saa vaarantaa jo käynnissä ja kaavoituksen kohteena olevien
tuulivoimapuistojen toteutusedellytyksiä ja mahdollisuuksia sähkön siirtoon
alue- ja kantaverkkoon. Osallisten luetteloon tulee lisätä Etelä-Pohjanmaan
alueverkko, joka harjoittaa sähkön siirtotoimintaa Etelä-Pohjanmaan ja
Pohjanmaan alueilla. Jatkosuunnitellussa tulee kiinnittää eritystä huomiota
sähkönsiirtoon Etelä-Pohjanmaalle ja Pohjanmaalle sijoittuvien tuulivoima-
alueiden osalta. Osayleiskaavatyön yhteydessä suosittelemme kattavan
sähköverkkoselvityksen tekemistä yhdessä verkkoyhtiöiden sekä alueen
muiden tuulivoimapuistoja suunnittelevien ja toteuttavien tahojen sekä Fing-
ridin kesken.

Teuvan kunnalla ei ole muuta huomautettavaa Karijoen Kakkorin tuulivoi-
mapuiston osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy kaavoittajan esityksen.

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin.
_____________
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Khall 43 §
16.2.2015 Karijoen kunnan Kakkorin tuulivoimapuistohankkeen kaavoitustyö on eden-

nyt luonnosvaiheeseen. Osayleiskaavaluonnos sekä täydennetty osallistu-
mis- ja arviointisuunnitelma on asetettu nähtäville 29.1. – 2.3.2015 väliseksi
ajaksi.

Karijoen kunta pyytää Teuvan kunnan lausuntoa osayleiskaavaluonnokses-
ta sekä tarkistetusta osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 2.3.2015 men-
nessä.

Kaava-asiakirjat on nähtävillä Karijoen kunnan nettisivuilla www.karijoki.fi
 Ajankohtaista  Kakkorin  tuulivoimapuiston osayleiskaava.

Kaavoittajan esitys:
Teuvan kunnan osalle hankkeesta aiheutuu pääasiassa luontoarvoihin ja
ulkoilualueverkostoon aiheutuvia melu- ja maisemavaikutuksia sekä vaiku-
tuksia sähkönsiirtoverkostoihin.

Rannikon läheisyyteen Etelä-Pohjanmaan sekä Pohjanmaan alueille on
suunnitteilla noin 26 tuulivoimapuistohanketta eri toimijoiden toimesta.
Valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa tuulivoiman osalta sanotaan
seuraavaa:

Tuulivoimalat on sijoitettava ensisijaisesti keskitetysti useamman voimalan
yksiköihin. Nimenomaisesti tuulivoimarakentamista koskevien tavoitteiden
lisäksi tuulivoima-alueiden suunnittelussa on otettava huomioon muutkin
valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Kakkorin tuulivoima-alueen kohdalla Teuvan alueella noin 400 etäisyydellä
Teuvan ja Karijoen rajasta ja noin 700 m etäisyydellä lähimmästä tuulivoi-
malasta sijaitsee merkittävä ulkoilualueverkosto ja Sivin kämppä sekä ver-
kostoon liittyvä levähdyspaikka laavuineen. Ulkoilualueverkosto jatkuu edel-
leen Karijoen puolelle ja sen Karijoen puoleinen osa on merkitty osayleis-
kaavakarttaan. Teuvan kunnan näkemyksen mukaan ulkoilualueverkoston
luontoarvot ja verkoston matkailulliset edellytykset tulee turvata. Tuulivoi-
ma-alueen tuulivoimaloiden meluvaikutuksia tulee arvioida suhteessa ole-
massa olevaan ulkoiluverkostoon ja voimaloista ei saa aiheutua ulkoilu- ja
virkistysalueen luontoarvoja vaarantavia melu yms. vaikutuksia.
Kaavaselosteen melumallinnuksen mukaan 35-45 dB:n melualueet ulottu-
vat enimmillään noin 1,5 km matkalle Teuvan kunnan puolelle ja ulkoi-
lualueverkoston alueelle.

Teuvan kunta tähdentää myös, että uusien tuulivoima-alueiden suunnittelun
aloittamisella ei saa vaarantaa jo käynnissä ja kaavoituksen kohteena ole-
vien tuulivoimapuistojen toteutusedellytyksiä ja mahdollisuuksia sähkön siir-
toon alue- ja kantaverkkoon.

Kaavaselostuksen mukaan Kakkorin tuulivoimapuisto kytketään sähköverk-
koon joko Dagsmarkiin rakennettavalle sähköasemalla tai EPV Alueverkko
Oy:n sähkölinjaan suunnittelualueen pohjoispuolella. Kaavaselostetta tulee
täydentää sähkönsiirron osalta ja esittää yksityiskohtaisemmin, miten säh-
kön siirto Teuvan Perälän asemalle tapahtuisi (sähkönsiirron tapa, tarvitta-
van johtokäytävän periaatepiirustus mitoitustietoineen).
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Kaavaselosteen vaikutusaluetarkastelua, kohta 10.2, tulee täydentää kart-
takuvalla, jossa 2, 5 ja 20 km vaikutusaluerajaukset on tarkasteltavissa
suhteessa muuhun maankäyttöön ja maanomistukseen.

Teuvan kunnan puolella oleville kiinteistönomistajille, joiden maa-alueet si-
joittuvat 35-45 dB:n melualueella sekä joiden kiinteistöjen kautta sähkönsiir-
to Perälän asemalle on ajateltu tapahtuvaksi, tulee lähettää kirjallinen tieto
kaavahankkeesta, nähtävillä olosta ja mahdollisuudesta muistutusten an-
tamiseen.

Teuvan kunnalla ei ole muuta huomautettavaa Karijoen Kakkorin tuulivoi-
mapuiston osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä
osayleiskaavaluonnoksesta.

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy kaavoittajan esityksen.

Arto Heinola esitti puheenvuorossaan, että lausunnossa tulisi huomioida
tuulivoima-alueen läheisyydessä olevan maa-ainesten ottotoiminnan tur-
vaaminen.

Päätös:  Kunnanhallitus hyväksyi  yksimielisesti annettavaksi edellä maini-
tun  lausunnon seuraavalla lisäyksellä:

Sähkönsiirtoverkoston suunnittelussa tulee huomioida Perkiön Tuulivoima-
alueen läheisyydessä oleva Koivuluhdanmäen alue, jolla on tällä hetkellä
olemassa kalliolouhintana tapahtuvaa maa-ainesten ottotoimintaa. Maa-
ainesten ottotoiminnan alue on merkittynä myös Perkiön tuulivoi-
maosayleiskaavaehdotuksessa Koivuluhdanmäen eteläpuolelle. Sähkön-
siirtolinja ei saa aiheuttaa kohtuutonta haittaa ja lisäkustannuksia nykyiselle
kiviainesten ottotoiminnalle. Kaavoituksen ja siirtolinjojen sijoituksen kes-
keisenä tavoitteena tulee olla myös kiviainesten ottotoiminnan nykyisen ja
tulevan toiminnan turvaaminen ja myös jatkossa tapahtuva mahdollinen
laajentaminen.

Tuulivoimapuiston vaikutukset antenniverkon tv-lähetyksiin tulee tutkia ja
velvoittaa tuulivoimayhtiö mahdollisten alilähettimien yms. rakentamiseen,
mikäli tuulivoimalat aiheuttavat häiriöitä tv-signaaliin alueen ympäristön
asutukselle.
_____________
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Lausunto Perkiön tuulivoimapuiston osayleiskaavaluonnoksesta, Karijoki

Dnro D/202/11.01.00.05/2014

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

Khall 151 §
18.6.2014 Karijoen kunta pyytää Teuvan kunnan lausuntoa Perkiön tuulivoimapuiston

osayleiskaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 24.6.2014
mennessä.

O2 Finland Oy suunnittelee tuulivoimapuiston rakentamista Hautamäki -
Perkiönmäki alueelle Karijoen kuntaan Teuvan ja Karijoen rajan läheisyy-
teen. Alueelle suunnitellaan enintään yhdeksästä tuulivoimalasta muodos-
tuvaa tuulivoimapuistoa. Osayleiskaava laaditaan Maankäyttö- ja rakennus-
lain 77a §:n mukaisena, jolloin sitä voidaan suoraan käyttää rakennusluvan
myöntämisen perusteena.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma esityslista ohessa.

Kaavoittajan esitys:
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa on kattavasti esitetty hankkeen tar-
koitus, toteutettavat toimenpiteet, vaikutusten arvioinnin lähtökohdat ja luo-
kitukset sekä hankkeeseen liittyvät osalliset.

Teuvan kunnan osalle hankkeesta aiheutuu pääasiassa maisemallisia vai-
kutuksia sekä vaikutukset sähköverkkoon.

Rannikon läheisyyteen Etelä-Pohjanmaan sekä Pohjanmaan alueille on
suunnitteilla mittava määrä tuulivoimahankkeita eri toimijoiden toimesta.

Teuvan kunta tähdentää, että uusien tuulivoima-alueiden suunnittelun aloit-
tamisella ei saa vaarantaa jo käynnissä ja kaavoituksen kohteena olevien
tuulivoimapuistojen toteutusedellytyksiä ja mahdollisuuksia sähkön siirtoon
alue- ja kantaverkkoon. Osallisten luetteloon tulee lisätä Etelä-Pohjanmaan
alueverkko, joka harjoittaa sähkön siirtotoimintaa Etelä-Pohjanmaan ja
Pohjanmaan alueilla. Jatkosuunnittelussa tulee kiinnittää eritystä huomiota
sähkönsiirtoon Etelä-Pohjanmaalle ja Pohjanmaalle sijoittuvien tuulivoima-
alueiden osalta. Osayleiskaavatyön yhteydessä suosittelemme kattavan
sähköverkkoselvityksen tekemistä yhdessä verkkoyhtiöiden sekä alueen
muiden tuulivoimapuistoja suunnittelevien ja toteuttavien tahojen sekä Fing-
ridin kesken.

Teuvan kunnalla ei ole muuta huomautettavaa Karijoen Perkiön tuulivoima-
puiston osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy kaavoittajan esityksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
______________
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Khall 44 §
16.2.2015 Karijoen kunnan Perkiön tuulivoimapuistohankkeen kaavoitustyö on eden-

nyt luonnosvaiheeseen. Osayleiskaavaluonnos sekä täydennetty osallistu-
mis- ja arviointisuunnitelma on asetettu nähtäville 29.1. – 2.3.2015 väliseksi
ajaksi.

Karijoen kunta pyytää Teuvan kunnan lausuntoa osayleiskaavaluonnokses-
ta sekä tarkistetusta osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 2.3.2015 men-
nessä.

Kaava-asiakirjat on nähtäviillä Karijoen kunnan nettisivuilla www.karijoki.fi
Ajankohtaista Perkiön tuulivoimapuiston osayleiskaava.

Kaavoittajan esitys:
Teuvan kunnan osalle hankkeesta aiheutuu pääasiassa maisemallisia vai-
kutuksia sekä vaikutukset sähköverkkoon.

Rannikon läheisyyteen Etelä-Pohjanmaan sekä Pohjanmaan alueille on
suunnitteilla noin 26 tuulivoimapuistohanketta eri toimijoiden toimesta.

Teuvan kunta tähdentää, että uusien tuulivoima-alueiden suunnittelun aloit-
tamisella ei saa vaarantaa jo käynnissä ja kaavoituksen kohteena olevien
tuulivoimapuistojen toteutusedellytyksiä ja mahdollisuuksia sähkön siirtoon
alue- ja kantaverkkoon.

Kaavaselostuksessa sähkönsiirron osalta esitetään kaksi vaihtoehtoa joko
Peninkylän (Dagsmark-hanke) kautta Kristiinankaupunkiin tai EPV Alue-
verkko Oy:n sähkölinjaan (Perälän sähköasema) liittymällä suunnittelualu-
een pohjoispuolella. Kaavaselostetta tulee täydentää sähkönsiirron osalta
ja esittää yksityiskohtaisemmin, miten sähkön siirto Teuvan Perälän ase-
malle tapahtuisi (tarvittavan johtokäytävän periaatepiirustus mitoitustietoi-
neen).

Kaavaselosteen vaikutusaluetarkastelua, kohta 10.2, tulee täydentää kart-
takuvalla, jossa 2, 5 ja 20 km vaikutusaluerajaukset on tarkasteltavissa
suhteessa maanomistukseen.

Kaavaselosteen melumallinnuksen mukaan 35-45 dB:n melualueet ulottu-
vat enimmillään noin 1,5 km matkalla Teuvan kunnan puolelle. Vähintään
Teuvan kunnan puolella oleville kiinteistönomistajille, joiden maa-alueet si-
joittuvat 35-45 dB:n melualueella, tulee lähettää kirjallinen tieto kaavahank-
keen nähtävillä olosta ja mahdollisuudesta muistutusten antamiseen.

Teuvan kunnalla ei ole muuta huomautettavaa Karijoen Perkiön tuulivoima-
puiston osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy kaavoittajan esityksen.

Arto Heinola esitti puheenvuorossaan, että lausunnossa tulisi huomioida
tuulivoima-alueen läheisyydessä olevan maa-ainesten ottotoiminnan tur-
vaaminen. Lisäksi hän esitti, että lausunnossa tulisi huomioida tv-lähetysten
vastaanoton turvaaminen  tuulivoimapuiston katvealueella.
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Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi  yksimielisesti annettavaksi edellä maini-
tun lausunnon seuraavalla lisäyksellä:

Sähkönsiirtoverkoston ja tuulivoimapuiston suunnittelussa tulee huomioida
tuulivoima-alueen läheisyydessä oleva Koivuluhdanmäen alue. Alueella on
voimassa oleva kalliolouhintana tapahtuva maa-ainesten ottolupa tilalle
846-405-11-23 aina  3.12.2018 saakka (liite1).  Maa-ainesten ottotoiminnan
alue on merkittynä myös osayleiskaavaehdotuksessa Koivuluhdanmäen
eteläpuolelle. Sähkönsiirtolinja tai tuulivoimapuiston rakentaminen ei saa
aiheuttaa kohtuutonta haittaa ja lisäkustannuksia nykyiselle kiviainesten ot-
totoiminnalle. Kaavoituksen ja siirtolinjojen sijoittamisen keskeisenä tavoit-
teena tulee olla myös kiviainesten ottotoiminnan nykyisen ja tulevan toimin-
nan turvaaminen ja myös jatkossa tapahtuva mahdollinen laajentaminen.

Tuulivoimapuiston vaikutukset antenniverkon tv-lähetyksiin tulee tutkia ja
velvoittaa tuulivoimayhtiö mahdollisten alilähettimien yms. rakentamiseen,
mikäli tuulivoimalat aiheuttavat häiriöitä tv-signaaliin alueen ympäristön
asutukselle.
_____________
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Norin koulun myynti

Dnro D/109/12.00.01.01/2014

Aikaisemmat käsittelyt: Kunnanhallitus 17.11.2014 § 247

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

Khall 247 §
17.11.2014 Kunnanvaltuusto on 16.6.2014 § 31 päättänyt lakkauttaa Norin koulun

1.8.2014 alkaen voimassa olevan kouluverkkopäätöksen mukaisesti.

Koska kunnalla ei ole käyttöä ko. koulurakennukselle 1.8.2014 jälkeen sen
poistuessa sivistystoimen käytöstä, tulee Norin koulu laittaa myyntiin.

Esityslistan ohessa tiedot koulurakennuksesta.

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus päättää

1) laittaa myyntiin Santala 846-404-6-1 ja Jussila 846-404-69-0 määrä-
aloilla sijaitsevan Norin koulurakennuksen;

2) että, koulurakennus ja määräalat myydään tarjousten perusteella ja os-
tajan valinnassa huomioidaan mm. seuraavat asiat: ostajan esittämä
suunnitelma ostettavan koulun käyttötarkoituksesta, koulun käyttötar-
koituksen vaikutus lähialueen ja kunnan elinvoimaan, ostajan kyky ja
resurssit toteuttaa esitetyn käyttötarkoituksen mukaiset suunnitelmat,
ostotarjouksen tarjoushinta;

3) antaa tekniselle toimelle tehtäväksi käynnistää koulun myyntitoimenpi-
teet ja myynnin päätöksenteon valmistelun. Myynti-ilmoitus julkaistaan
kunnan kotisivuilla, Ilkassa, Suupohjan Seudussa sekä etuovi.com pal-
velussa. Tarjoukset tulee jättää viimeistään 27.2.2015 klo 14.00 men-
nessä.

Sakari Tamsi esitti puheenvuorossaan, että ilmoitus lisättäisiin myös Pohja-
laiseen.

Jarmo Kiviluoma esitti puheenvuorossaan, että tarjousten jättöaikaa lyhen-
nettäisiin.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin edellä mainituilla muutoksilla. Tarjoukset tu-
lee jättää 30.1.2015 klo 14.00 mennessä.
 _____________
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Valmistelija / lisätiedot: kunnanjohtaja Veli Nummela, p. 046 850 7700
sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi

Khall 45 §
16.2.2015 Määräaikaan mennessä tuli vain yksi tarjous. Tarjouksensa jätti yrittäjä

Kimmo Kosola Keski-Suomesta. Tarjous on 1 000 euroa. Tarjous on esitys-
listan oheistietona.

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus päättää hylätä jätetyn tarjouksen. Norin koulukiin-
teistö laitetaan uudelleen myyntiin kuluvan kevään aikana.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
____________

D: 109/2014§ 45, KHALL 16.2.2015 18:00 Sivu 15

mailto:etunimi.sukunimi@teuva.fi


TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä
Kunnanhallitus 16.02.2015 46 §

Tuotantotilat Kafiaarissa, PSL Mikko Kivilahti

Dnro D/43/10.03.02/2014

Aikaisemmat käsittelyt: Kunnanhallitus 27.1.2014 § 29

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

Khall 29 §
27.1.2014 Psl Mikko Kivilahti on käynyt  kunnaninsinöörin ja kunnanjohtajan  kanssa

neuvotteluja toimitilojen vuokrauksesta  Kiinteistö Oy Teuvan  Kafiaarin ti-
loista. Kivilahti on 19.1.2014 päivätyllä kirjeellä tehnyt kunnalle esityksen
vuokraehdoista vuokralle haluamastaan noin 326 m2:n tilasta ja peltivaras-
ton noin 80 m2:n tilasta.

Yritys haluaisi vuokrata Kiinteistö Oy Kafiaarista seuraavat tilat:
- teollisuushallitilaa 324 m2 (entinen Teak Oy:n listamaalaustilan osa)
- peltivarasto 80 m2, kun se vapautuu

Yritys on tehnyt puusepäntöitä 1995 alkaen ja yrityksen keskeiset yhteis-
työkumppanit sijaitsevat Teuvan keskustan alueella. Uudet laajemmat
vuokratilat antavat yritykselle mahdollisuuden työvoiman lisäämiseen.

Yhtiön esitys on, että tuotantotilan normaalivuokra olisi 2,75 €/m2 alv 0%  ja
vuokra ensimmäiset 12 kk 1,20 e/m2 alv 0%. Peltivaraston noin 80 m2:n
vuokraksi yritys esittää 50 e/kk alv 0 %.

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus päättää

1) vuokrata Psl Mikko Kivilahdelle Kiinteistö Oy Teuvan Kafiaarin 324 m2n
hallitilan toistaiseksi voimassa olevalla vuokrasopimuksella ja kolmen
kuukauden irtisanomisajalla hintaan 2,75 e/m2 alv 0%. Vuokra ajalla
1.2.2014 - 1.2.2015 on 1,20 e/m2 alv 0%. Perittävään vuokraan sisältyy
teollisuustilan vuokra, lämmitys, vesi- ja viemärimaksut sekä oikeus so-
siaalitilojen käyttöön.
Vuokra sidotaan ajankohdan elinkustannusindeksiin ja tarkistetaan vuo-
sittain. Asiakas vastaa käyttösähkön sisältäen valaistussähkön ja jäte-
sekä erikoisjätehuollon kustannuksista.  Sähköennakot peritään vuokra-
laisen kanssa yhteisesti sovittavan todelliseen käyttöön perustuvan las-
kelman mukaisesti kuukausittain.
Lisäksi asiakas vastaa tilan sisustamisesta, mahdollista sähkömuutok-
sista sekä tarvittavien purunpoistoputkien rakentamisesta purunpoisto-
järjestelmään.

2) vuokrata 80 m2:n peltihallin  50 e/kk alv 0%. Peltivaraston tilat vuokra-
taan vasta kun tilat vapautuvat edellisiltä vuokralaisilta.

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

Khall 46 §
16.2.2015 Mikko Kivilahti pyytää vuokranalennuksen jatkamista ajalle 1.2.2015 –

1.8.2015.  Hänellä on tarkoituksena aloittaa kevään aikana uutta tuotantoa
rakennuspuualalle. Uusi tuotanto edellyttää koneinvestointien tekemistä.
Nämä investoinnit hyödyttävät jo olemassa olevien asiakkaiden tarpeita.
Jos suunnitelmat toteutuvat kokonaisuudessaan, yritys pystyy jatkossa
myös työllistämään nykyistä enemmän.

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus päättää jatkaa PSL Mikko Kivilahden vuok-
ranalennusta (vuokra 1,20 €/m2, alv 0 %) 31.7.2015 asti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
____________
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Kunnan ostolaskukannan tarkastaminen vuosilta 2012-2014

Dnro D/59/02.02.02.00/2015

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

Khall 47 § Teuvan kunnassa käsiteltävien ostolaskujen määrä on suuri. Vuonna 2014
ostolaskuja oli yhteensä 9102 kappaletta. Rahamääräisenä maksut olivat
noin 39 000 000 euroa. Laskujen ja tositteiden hyväksyjiä kunnassa on 19.

Maksujen volyymin ollessa suuri riskinä on, että osa maksuista hyväksy-
tään virheellisenä. Tyypillisimmät virheet ostolaskujen käsittelyssä kunnissa
ovat saman ostolaskun hyväksyminen kahteen kertaan ja arvolisävero-
säännösten väärä tulkinta.

Kuntien arvonlisäverotus on monimutkainen kenttä. Palveluiden verotuk-
sesta on olemassa paljon oikeuskäytäntöä sekä verohallinnon ohjeita, joten
pelkästään arvonlisäverolakia lukemalla ei välttämättä päädytä oikeaan ar-
vonlisäverotulkintaan.

Ostolaskuissa arvolisäveroon tulisi kiinnittää huomiota, sillä vain näin voi-
daan välttää kunnan tai verottajan vahingoksi aiheutuvat virheet. Teuvan
kunnassa laskujen käsittely ja tiliöinti tapahtuu hajautetusti päävastuualueil-
la, jolloin riski alv-säännösten väärintulkinnasta kasvaa.

Kunnat ovat verovelvollisia liiketoiminnan muodossa harjoittamastaan arvo-
lisäverotuksen piiriin kuuluvasta toiminnasta. Arvolisäverotuksen lähtökoh-
tana on, että liiketoiminta on verollista, ellei sitä erikseen ole säädetty verot-
tomaksi. Arvolisäverollisesta toimintaa varten tehdyistä hankinnoista on ar-
volisäveron vähennysoikeus.

Arvolisäverolaissa kunnan toiminnoissa verottomiksi on säädetty
• viranomaistoiminta
• terveyden- ja sairaanhoito
• sosiaalihuolto
• koulutuspalvelut
• kunnan sisäiset myynnit
• hallintokuntien väliset veloitukset

Kunnalla on oikeus saada kuntapalautuksena verotonta toimintaa varten
tehtyihin hankintoihin sisältyvä vero. Laskennallista palautusta on mahdol-
lista saada myös kunnan sosiaali- ja terveyshuoltoon kohdistuvista arvon-
lisäverottomista tavara- ja palveluhankinnoista, jotka kunta hankkii yksityi-
seltä tavaran myyjältä ja palveluntuottajalta

Kunta on saanut Qvalialta tarjouksen ostolaskukannan tarkastamisesta.
Yritys tarjoaa laadunvarmistuspalvelua, jossa asiakkaan ostolaskukanta
käydään läpi tietojärjestelmiä hyödyntäen. Prosessissa laskutusaineisto
siirretään tietokantavientinä Qvalian analysoitavaksi, minkä tuloksena muo-
dostetaan lista mahdollisista virheellisistä maksuista. Palvelu käsittää

• väärinkäsitellyn tai -veloitetun arvonlisäveron
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• virheellisen toimittajahinnoittelun
• kaksi kertaa maksetun maksun
• ylisuoritetun maksun
• tai muun virheellisyyden korjaamisen koskien toimeksiantajan kirjanpi-

toa valituilta tilikausilta.

Ostolaskukannan läpikäynnillä pystytään selvittämään, onko kunnan osto-
laskujen käsittelyssä tapahtunut systemaattisia virheitä. Jos virheitä on ta-
pahtunut, kartoituksen perusteella voidaan hakea liikaa maksetut arvon-
lisäverot verottajalta sekä liikasuoritukset ostolaskumaksujen saajilta. Sa-
malla pystytään varmistamaan se, että arvolisäsäännöstö tulkitaan kunnas-
sa oikein.

Qvalia hinnoittelee tarjoamansa palvelun provisio-periaatteella. Palkkion
määrä on 50 prosenttia virheellisten maksujen määrästä. Qvalian sopimus-
pohja ja ehdotus tarkastuksen aikataulusta ovat liitteenä.

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy kunnan ostolaskukannan tarkastamisen
vuosilta 2012 - 2014 sekä valtuuttaa hallintojohtajan allekirjoittamaan toi-
meksiantosopimuksen Qvalian kanssa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
____________
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Ammattilaiset Areenalla –rekrytointikampanja

Dnro D/57/14.01.00.00/2015

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

Khall 48 § Aspocompin Teuvan tehtaan lakkaustuspäätöksen jälkeen on käyty kes-
kusteluja korvaavien työpaikkojen saamiseksi.  Business Arena Oy:n kans-
sa on neuvoteltu heidän kehittämänsä Ammattilaiset Areenalla –kampanjan
toteuttamisesta. Kyseessä on käänteinen rekrytointikampanja, jossa irtisa-
notut ammattilaiset esittelevät osaamistaan kasvuhakuisille yrityksille.
Kampanjaan liittyy myös laajaa kunnan ja seudun sijoituspaikkamarkkinoin-
tia yrityksille.

Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä on käytyjen neuvottelujen pohjalta
tehnyt esityksen kampanjan toteuttamisesta. Esitys on esityslistan oheistie-
tona. Teuvan kunnan osuus yhteensä 19 200 euron kustannuksista olisi
10 000 euroa.

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy Teuvan kunnan osallistumisen rekry-
tointikampanjaan 10 000 euron kustannusosuudella.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
_____________
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Valtiovarainministeriön valtionosuus- ja kotikuntakorvauspäätökset 2015

Dnro D/354/02.05.01.00/2014

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

Khall 49 § Valtiovarainministeriö on kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun
lain (1704/2009) nojalla myöntänyt Teuvalle kunnan peruspalvelujen valti-
onosuuden ja vahvistanut kunnan verotuloihin perustuvan valtionosuuden
tasauksen vuodelle 2015. Samalla Valtiovarainministeriö on vahvistanut ko-
tikuntakorvausten perusosan.

Valtionvarainministeriön laskelman mukaan Teuvan kunnalle maksetaan
valtionosuuksia ja kotikuntakorvauksia seuraavasti:

Kunnan peruspalvelujen valtionosuus     18 439 330
Kotikuntakorvaustulo         239 336
Kotikuntakorvausmenot         - 35 514
Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus         - 556 778
Yhteensä    18 086 373 euroa

Kotikuntakorvaukset, yhteensä 203 822 euroa, ovat sivistystoimen käyttöta-
louden tuloa.

Kunnan tilille valtionosuutena tuleva osuus tulee näin ollen olemaan
17 882 551 euroa.

Valtionosuuspäätökset ovat esityslistan liitteenä.

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee Valtionvarainministeriön valtionosuus-
ja kotikuntakorvauspäätökset vuodelle 2015 tiedoksi ja toteaa, että kunta
tyytyy päätöksiin eikä perusteita muutoksenhaulle ole.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
____________
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Kunnanhallitus 16.02.2015 50 §

Päävastuualueiden päälliköiden ja heidän sijaistensa nimittäminen sekä johtoryhmän nimeä-
minen

Dnro D/58/01.01.01.01/2015

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

Khall 50 § Teuvan kunnan hallintosäännön § 41 mukaan kunnanhallitus nimittää pää-
vastuualueiden päälliköt ja heidän sijaisensa.

Hallintosäännön 15 §:n mukaan kunnanhallitus päättää kunnan johtoryh-
män kokoonpanosta.

Johtoryhmä kokoontuu pääsääntöisesti kerran viikossa. Puheenjohtajana
toimii kunnanjohtaja.  Johtoryhmän kokouksiin kutsutaan asiantuntijoita tar-
vittaessa.

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus nimeää päävastuualueiden päälliköt kaudelle
2015-2016 seuraavasti:

Hallinto- ja elinkeinotoimi
- Marko Lähde, sijaisena toimii Veli Nummela

Sivistystoimi
- Pauliina Niemi, sijaisena toimii Reijo Sjöblom

Tekninen toimi
- Markku Salonen, sijaisena toimii Jukka Palomäki

Edelleen kunnanhallitus nimeää kunnan johtoryhmän jäseniksi kunnanjoh-
tajan sekä päävastuualueiden päälliköt.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
____________
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TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä
Kunnanhallitus 16.02.2015 51 §

Laskujen ja muiden tositteiden hyväksyjien määrääminen, hallinto- ja elinkeinotoimi sekä ylin
päätöksenteko ja valvonta

Dnro D/54/02.06.02/2015

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

Khall 51 § Teuvan kunnan sisäisen valvonnan ohjeessa sanotaan

3.9.3. Laskujen tarkastus, vastaanotto ja hyväksyminen

Päävastuualueiden alaiset lautakunnat valitsevat hallinnonalansa laskujen
vastaanottajat ja hyväksyjät, jotka ilmoitetaan Suupohjan seutupalvelukes-
kukseen.

Laskun vastaanottaja tarkastaa, että tositteen tarkoittama tavara, työsuori-
tus tai muu palvelus on laskun mukainen, tositteeseen tai siihen liittyvään
selvitykseen on vastaanottajan merkittävä päivämäärä ja oma nimikirjoitus
tai sähköinen vastaanottomerkintä.

Hyväksyjä tarkastaa, että tosite on muodollisesti ja asiallisesti oikein ja to-
sitteessa on tilimerkintä. Hyväksyjä vastaa määrärahan käytöstä.

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus määrää laskujen ja muiden tositteiden hyväksyjät
17.2.2015 lukien seuraavasti:

Hallinto- ja elinkeinotoimi sekä ylin päätöksenteko ja valvonta

Vastuualue Tositteiden hyväksyjät

Keskusvaalilautakunta, vaalilauta- kunnanjohtaja Veli Nummela
kunnat ja vaalitoimikunta hallintojohtaja Marko Lähde

Kunnanvaltuusto kunnanjohtaja Veli Nummela
hallintojohtaja Marko Lähde

Tarkastuslautakunta ja tilintarkastajat kunnanjohtaja Veli Nummela
hallintojohtaja Marko Lähde

Hallinto, talous, tiedotus ja valvonta kunnanjohtaja Veli Nummela
hallintojohtaja Marko Lähde

Kaavoitus, maanhankinta ja asuminen kunnaninsinööri Markku Salonen
rakennustarkastaja Vesa Osmo

Elinkeinojen edistäminen kunnanjohtaja Veli Nummela
hallintojohtaja Marko Lähde

Joukkoliikenne hallintojohtaja Marko Lähde
kunnanjohtaja Veli Nummela

Tulevaisuuslautakunta hallintojohtaja Marko Lähde
kunnanjohtaja Veli Nummela

Hyväksyjinä voivat toimia myös edellä määrättyjen hyväksyjien sijaiset si-
jaistehtävää hoitaessaan.
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Kunnanhallitus 16.02.2015 51 §

Lisäksi kunnanhallitus määrää, että kunnanjohtajaa henkilökohtaisesti kos-
kevat ostolaskut ja matkalaskut hyväksyy kunnanhallituksen puheenjohtaja
Jukka Leppäniemi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
____________
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Kunnanhallitus 16.02.2015 52 §

Työnantajan edustajat yhteistyö- ja työsuojeluryhmään (YTR) toimikaudeksi 2015-2016

Dnro D/33/00.00.01.01/2015

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

Khall Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa on
tullut voimaan 1.9.2007.  Tätä lakia sovelletaan työnantajan ja henkilöstön
väliseen yhteistoimintaan kunnissa ja kuntayhtymissä.

Teuvan kunnan yhteistoiminta- ja työsuojeluelimenä on sopimukseen pe-
rustuen toiminut Yhteistyö- ja työsuojeluryhmä YTR.

YTR:ään ovat kuuluneet seuraavat henkilöstön edustajat:

Kangas Tiina Juko
Loukasmäki Sanna-Maija Juko
Nisula Harri Jyty
Saarela Jarkko Jyty
Aalto Asko JHL
Harju Aila JHL

Lisäksi YTR:ään ovat kuuluneet työsuojeluvaltuutetut Anne Niemelä ja Tii-
na Sjöblom sekä työterveyshoitaja asiantuntijana.

Laissa tarkoitetun yhteistoiminnan osapuolia ovat kunta työnantajana ja sen
palveluksessa oleva henkilöstö.  Henkilöstöä voi yhteistoimintaneuvotte-
luissa edustaa työ- tai virkaehtosopimuksen perusteella valittu luottamus-
mies, työsuojeluvaltuutettu tai muu henkilöstön nimeämä edustaja.

Kunnanhallituksen valitsemina työnantajan edustajina  vuoden 2014 lop-
puun ovat olleet seuraavat henkilöt:

kunnanhallituksen jäsen Arto Heinola (varalle kh:n varajäsen Juha Palonen)
kunnanhallituksen 2.vpj.  Jarmo Kiviluoma (varalle kunnanhallituksen jäsen
Anu Mäntylä)
kunnanjohtaja Veli Nummela (varalle sivistystoimenjohtaja Erkki Nevanperä)
hallintojohtaja Marko Lähde (varalla kirjastonjohtaja Aki Rossi)

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus asettaa yhteistyö- ja työsuojeluryhmään toimi-
kaudeksi 2015 - 2016 kaksi työnantajan viranhaltijaedustajaa ja kaksi luot-
tamushenkilöedustajaa sekä heidän varaedustajansa.

Päätös: Kunnanhallitus nimesi yhteistyö- ja työsuojeluryhmään toimikaudeksi
2015 – 2016 seuraavat:

Kunnanhallituksen edustajat Varalla_______
Arto Heinola Juha Palonen
Sakari Tamsi Anu Mäntylä

Työnantajan viranhaltijaedustajat Varalla_______
Veli Nummela Jukka Leppäniemi
Marko Lähde Paula Kaleva
___________
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Kunnanhallitus 16.02.2015 53 §

Hankintafoorumin asettaminen vuosiksi 2015-2016

Dnro D/56/00.00.01.01/2015

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

Khall 53 § Teuvan kunnan hankintafoorumi on toiminut vuodesta 2012 alkaen.

Hankintafoorumin tehtävänä on
- seurata kunnan hankintastrategian laadintaa
- ottaa kantaa hankintastrategian painotuksiin
- tutustua ennalta kunnan lähiaikojen hankintatarpeisiin
- edistää markkinoiden kehittymistä alueella
- seurata hankintakriteerien toteutumista hankinnoissa.

Hankintafoorumissa ovat kunnanhallituksen valitsemina toimineet Jukka
Leppäniemi, Arto Heinola ja Irma Harjula.

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus asettaa hankintafoorumiin toimikaudekseen 2015 -
2016 ja nimeää siihen kolme edustajaansa. Kunnanhallitus pyytää yrittäjiä
nimeämään niin ikään kolme edustajaansa. Foorumi valitsee jäsentensä
keskuudesta puheenjohtajan. Foorumin sihteerinä toimii hallintojohtaja.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.  Kunnanhallituksen edustajiksi hankintafoo-
rumiin nimettiin Jukka Leppäniemi, Arto Heinola ja Irma Harjula.
____________
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Kunnanhallitus 16.02.2015 54 §

Kylien yhteistoimintaryhmän asettaminen toimikaudelle 2015-2016

Dnro D/53/00.00.01.01/2015

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

Khall 54 § Kylien yhteistoimintaryhmä on toiminut Teuvalla kaksi vuotta. Ryhmän teh-
tävänä on kylätoiminnan koordinointi, kylien välisen yhteistyön lisääminen
sekä aktiivinen vuorovaikutus kunnan ja kylien kesken. Ryhmä  kokoontuu
tarpeen mukaan, mutta kuitenkin vähintään 2 – 3 kertaa vuodessa.

Vuosina 2013-2014 ryhmään ovat kuuluneet kunnanhallituksen valitsemina
Juha-Matti Kiviluoma, Sauli Koski, Sakari Tamsi ja Eliisa Panttila (kokoon-
kutsuja) sekä kylätoimikuntien valitsemat edustajat. Lisäksi ryhmä voi täy-
dentää itseään tapauskohtaisesti käsiteltäviin asioihin liittyen.

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus päättää asettaa kylien yhteistoimintaryhmän toi-
mikaudekseen 2015-2016 ja nimetä siihen edustajansa sekä kokoonkutsu-
jan. Kyläyhdistyksiä ja kylätoimikuntia pyydetään nimeämään yhteistyöryh-
mään edustajansa.

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. Kunnanhallituksen edustajiksi kylien yhteis-
toimintaryhmään nimettiin Juha-Matti Kiviluoma, Sauli Koski, Sakari Tamsi
ja Eliisa Panttila (kokoonkutsuja).
_____________
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Kunnanhallitus 16.02.2015 55 §

Kunnan edustajat eri yhteisöissä vuosina 2015-2016

Dnro D/32/00.01.02/2015

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

Khall Kuntalain 23 §:n mukaan

”Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä val-
tuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvon-
nasta. Kunnanhallitus valvoo kunnan etua ja, jollei johtosäännössä toisin
määrätä, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa.

Kunnanhallitus tai johtosäännössä määrätty kunnan muu viranomainen
antaa tarvittaessa ohjeita kuntaa eri yhteisöjen, laitosten ja säätiöiden hal-
lintoelimissä edustaville henkilöille kunnan kannan ottamisesta käsiteltäviin
asioihin.”

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus päättää nimetä edustajat ja mahdolliset vara-
edustajat eri yhteisöihin vuosiksi 2015-2016.

Päätös: Kunnanhallitus nimesi edustajat ja varaedustajat eri yhteisöihin
vuosiksi 2015 – 2016 seuraavasti:

Asunto Oy Horonrivi

varsinainen edustaja varaedustaja

Arto Heinola Matti Mäntysaari

Asunto Oy Kaupanmäki, Horonkylä

varsinainen edustaja varaedustaja

Arto Heinola Matti Mäntysaari

Asunto Oy Luomanmutka

varsinainen edustaja varaedustaja

Toni Nevanperä Marja-Leena Paakkunainen

Asunto Oy Norinrivi

varsinainen edustaja varaedustaja

Jaana Korkeamäki Sauli Koski

Asunto Oy Perttulanmaa

varsinainen edustaja varaedustaja

Seppo Kiili Yrjö Nevanperä
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Asunto Oy Tanulanrivi

varsinainen edustaja varaedustaja

Toni Nevanperä Irma Harjula

Asunto Oy Teuvan Nouseva Kuohu

varsinainen edustaja varaedustaja

Jorma Saarikoski Jarmo Kiviluoma

Asunto Oy Äystönrivi

varsinainen edustaja varaedustaja

Sakari Tamsi Kari Uusitalo

Teuvan Pankkitalo Oy

varsinainen edustaja varaedustaja

Minna-Liisa Tuisku Marja-Leena Paakkunainen

Teuvan Vuokratalot Oy

varsinainen edustaja varaedustaja

Jukka Leppäniemi Arto Heinola

Eteläpohjalaiset Kylät ry.

varsinainen edustaja varaedustaja

Anne-Marie Varamäki Antti Hongisto

Etelä-Pohjanmaan Elintarvikealan Kehittämiskeskus/Foodwest Oy

varsinainen edustaja varaedustaja

Aulis Ranta-Muotio Antti Hongisto

Kiinteistö Oy Pohjanmaan Nikkarikeskus

varsinainen edustaja varaedustaja

Veli Nummela Matti Mäntysaari

Kiinteistö Oy Teuvan Kafiaari

varsinainen edustaja varaedustaja

Jukka Leppäniemi Anu Mäntylä

Kyrönjoki-yhteistyöryhmä

varsinainen edustaja varaedustaja

Jukka Palomäki Markku Salonen
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Lintuharjun Moottoriurheilualue Oy

varsinainen edustaja varaedustaja

Simo Rinta-Uppa Jukka Leppäniemi

Oy Aqua Botnica Ab

varsinainen edustaja varaedustaja

Jukka Leppäniemi Heikki Tuomela

Oy Botniarosk Ab

varsinainen edustaja varaedustaja

Matti Mäntysaari Arto Heinola

Pohjanmaan Pelastusalan Liitto ry

varsinainen edustaja varaedustaja

Kalevi Lampinen Ahti Yli-Mannila

Pro Agria Etelä-Pohjanmaa ry

varsinainen edustaja varaedustaja

Sauli Koski Pekka Murto-Koivisto

Seinäjoki Areena Oy

varsinainen edustaja varaedustaja

Heikki Järvi-Laturi Hannu Aho

Suupohjan Jäähalli Oy

varsinainen edustaja varaedustaja

Esa Tamsi Ari Ollikkala

Suupohjan Kehittämisyhdistys ry

Hallitus
varsinainen edustaja varaedustaja

Jukka Leppäniemi Irma Harjula

Vuosikokous
varsinainen edustaja varaedustaja

Sakari Tamsi Minna-Liisa Tuisku

Suupohjan Seutupalvelukeskus Oy

varsinainen edustaja varaedustaja

Marko Lähde Matti Mäntysaari
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Suupohjan Seutuverkko Oy

varsinainen edustaja varaedustaja

Arto Heinola Matti Mäntysaari

Teak Oy/Teuvan ammatillinen aikuiskoulutuskeskus

varsinainen edustaja varaedustaja

Jukka Leppäniemi Paula Kaleva

Teuvalaisen Kulttuurin Tuki ry

varsinainen edustaja varaedustaja

Anneli Koivu Anu Mäntylä

Vaasan kesäyliopisto ry

varsinainen edustaja varaedustaja

Anu Mäntylä Minna-Liisa Tuisku

Vapaa-ajankeskus Parra Oy

varsinainen edustaja varaedustaja

Kaj Erlands Pauli Nevala

Ab Öskata Vind Närpes - Öskatan Tuuli Närpiö Ab

varsinainen edustaja varaedustaja

Marja-Leena Paakkunainen Ari Ollikkala

Niissä yhteisöissä, joihin edellä ei ole nimetty edustajaa, toimii Teuvan kunnan
edustajana kunnanjohtaja tai hänen valtuuttamansa henkilö.
____________
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Kunnanhallitus 16.02.2015 56 §

Kunnan edustaja päiväkerhotyön johtokuntaan vuosiksi 2015 - 2016

Dnro D/60/00.04.02.00/2015

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

Khall 56 § Teuvan seurakunta on varannut kunnalle oikeuden nimetä päiväkerhotyön
johtokuntaan vuosiksi 2015 – 2018 yhden edustajan ja hänelle varajäse-
nen.

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus nimeää kunnan edustajan ja hänen varajäsenen-
sä seurakunnan päiväkerhotyön johtokuntaan vuosiksi 2015 – 2016.

Päätös: Kunnanhallitus nimesi edustajakseen seurakunnan päiväkerhotyön
johtokuntaan vuosiksi 2015 – 2016 Anu Mäntylän ja tämän varajäseneksi
Minna-Liisa Tuiskun.
___________
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Kunnanhallitus 16.02.2015 57 §

Teija Myllärin oikaisuvaatimus kunnanhallituksen päätöksestä 12.1.2015; Kunnan vaaliviran-
omaiset eduskuntavaaleissa 2015

Dnro D/309/00.00.00.00/2014

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

Khall Teija Mylläri on 26.1.2015 saapuneella kirjeellään vaatinut kunnanhallituk-
sen päätöksen kumoamista siltä osin, kuin hänet on valittu keskustaajaman
äänestysalueen vaalilautakuntaan. Perusteina vaatimukselleen hän esittää,
että omaa mielipidettä ja mahdollista halukkuutta tehtävään ei ole häneltä
ennen valintaa kysytty. Hän ilmoittaa, että ei ole kiinnostunut tehtävästä ei-
kä käytettävissä tehtävään.  Teija Myllärin oikaisuvaatimus on esityslistan
oheistietona.

Kuntalain 89 §:n mukaan kunnanhallituksen ja lautakunnan, niiden jaoston
sekä niiden alaisen viranomaisen päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjalli-
sen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.
Oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on
kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi
vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen (92 §). Oikaisuvaatimus on
tehtävä 14 päivän  kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Luottamustoimesta on oikeus kieltäytyä, jos henkilö on täyttänyt 60 vuotta
tai ollut samassa tai samaan toimielimeen kuuluvassa luottamustoimessa
neljä lähinnä edellistä vuotta taikka ollut kunnallisessa luottamustoimessa
yhteensä kahdeksan vuotta.

Luottamustoimesta voi kieltäytyä myös muusta pätevästä syystä. Kieltäy-
tymisen hyväksymisestä päättää se toimielin, jonka valittava luottamushen-
kilö on.

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus toteaa, että oikaisuvaatimus on jätetty määrä-
ajassa. Edelleen kunnanhallitus toteaa, että kuntalain mukaista perustetta
luottamustehtävästä kieltäytymiseen ei ole esitetty. Koska oikaisuvaatimuk-
sen voi tehdä laillisuusperusteen lisäksi tarkoituksenmukaisuusperusteella,
kunnanhallitus voi ottaa asian kuitenkin tältä osin uudelleen käsiteltäväk-
seen. Koska ei ole tarkoituksenmukaista valita kunnallisiin luottamustehtä-
viin  henkilöitä ilman heidän omaa suostumustaan ja vastoin heidän tahto-
aan, kunnanhallitus päättää kumota päätöksensä 12.1.2015 § 13 Teija Myl-
lärin valinnan osalta ja valita hänen tilalleen uuden vaalilautakunnan jäse-
nen ja nimetä varapuheenjohtajan.

Päätös: Kunnanhallitus päätti kumota päätöksensä 12.1.2015 § 13 Teija
Myllärin valinnan osalta ja valitsi hänen tilalleen uudeksi vaalilautakunnan
jäseneksi Jaana Kokkisen ja nimesi tämän varapuheenjohtajaksi.
_____________
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Kunnanhallitus 16.02.2015 58 §

Hallintokuntien ja viranhaltijain pöytäkirjat sekä mahdollisesti kunnanhallituksen käsittelyyn
otettavat asiat

Dnro D/62/00.02.01/2015

Lisätiedot: toimistosihteeri Raija Luopa, p. 050 386 4698
sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi

Khall 58 § Kunnan hallintosäännön 63 §:n määräyksiin viitaten esitellään kunnanhalli-
tukselle seuraavat pöytäkirjajäljennökset:

- vapaa-ajanlautakunta 22.1.2015

 sekä viranhaltijapäätökset:

Kunnanjohtajan päätös:

2/2015 Yhteispalvelupisteen ja kunnan toimistojen suljettuna pitäminen

Hallintojohtajan päätökset:

1-6/2015 Henkilöstöpäätöksiä

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

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
_____________
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TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä
Kunnanhallitus 16.02.2015 59 §

Ilmoitusasiat, kunnanhallitus 16.2.2015

Dnro D/62/00.02.01/2015

Lisätiedot: toimistosihteeri Rajia Luopa, p. 050 386 4698
sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi

Khall 59 § Kunnanhallituksen tietoon saatetaan seuraavaa:

- Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätös
4.2.2015; Juha Lehdolle on myönnetty ympäristölupa yhdistelmäsikala-
toimintaan Teuvan kunnan Kauppilan kylässä Muksula-tilalla päätök-
seen liitetyn asemapiirroksen mukaisesti sekä annettuja lupamääräyk-
siä noudattaen

- Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä on toimittanut selvityksen kun-
tayhtymän toiminnan ja projektien todellisista kustannuksista ajalta 1.7.-
31.12.2014

 -  Väestörekisterikeskuksen väkilukutilastot seuraavasti:
miehiä naisia yhteensä muutos vuoden-

vaihteesta 2013/2014

joulukuu 2014 2801  2747  5548 108
tammikuu 2015 2798 2740 5538  118

Ehdotus: Asiat merkitään kunnanhallituksen tietoon saatetuiksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
____________
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Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

Muutoksenhakukiellot

Kieltojen
perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallis-

valitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:

Pykälät: 40 – 44, 49 ja 58-59

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

Pykälät: 45 – 48 ja 50 - 56

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

Pykälät ja valituskieltojen perusteet

Oikaisuvaatimusohjeet

Oikaisuvaati-
musviranomai-
nen 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: 45 – 48 ja 50 - 56

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.
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Valitusosoitus

Valitusviran-
omainen ja
valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annet-
tuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli
päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin
myös asianosainen sekä kunnan jäsen.

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Vaasan hallinto-oikeus
PL 204, 65101 Vaasa
Korsholmanpuistikko 43, 65100 VAASA
faksi  010 364 2760
sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi

Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika

57 30 päivää

Hallintovalitus, pykälät Valitusaika

___ päivää

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika

___ päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei
oteta lukuun.

Valituskirjelmä Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaisille, on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi; sekä
- perusteet, jolla muutosta vaaditaan.
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai kirjelmän muun laatijan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja
puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys alkamisen ajankohdasta
- asiakirja, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viran-

omaisille
Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 §)

Oikeudenkäynti-
maksu

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain
(701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu.

Valitusasia-
kirjojen toimit-
taminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa ennen sen viimeisen päivän vir-
ka-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai
juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.
Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jä-
tettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan kuluessa.

Lisätiedot Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
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