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Esiopetuksen henkilöstöjärjestelyt, lupapyyntö kunnanhallitukselta

Dnro D/91/01.01.01.01/2015

Aikaisemmat käsittelyt: Sivistyslautakunta 25.3.2015 § 14

Valmistelija/lisätiedot:  varhaiskasvatusjohtaja Leena Kittilä, p. 050 386 4650
sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi

Sivistysltk § 14
25.3.2015 Lukuvuodelle 2015-2016 esiopetukseen on ilmoittautunut 48 teuvalaista

kuusivuotiasta ja kaksi lasta Karijoelta, Myrkystä, yhteensä 50 lasta.
Norinkylän eskarilaiset ovat ilmoittautuneet esiopetukseen Jurvan päiväko-
dille.

Esiopetuksessa on työskennellyt eskareiden määrästä riippuen kolme tai
neljä esiopettajaa ja kaksi tai kolme lastenhoitajaa, sekä tarvittaessa erityi-
sen tuen lasten avustajia (ryhmä- tai henkilökohtaisia avustajia tuen tar-
peesta riippuen).
Sipilän päiväkodilla molemmissa eskariryhmissä on työskennellyt lasten-
tarhanopettaja ja lastenhoitaja työparina.
Syreenissä toimivissa kahdessa esiopetusryhmässä työskentelee esiopet-
taja.

Esiopetuksen siirtyessä eskaritaloon vain nykyisin Syreenin eskarissa
työskentelevä Sinikka Enbacka jatkaa opettajana eskarissa. Päiväkodilta ei
voida siirtää henkilökuntaa eskaritalolle, koska ko.henkilökunta tarvitaan
päiväkodilla päivähoidon henkilökuntana.

Esiopetuksen ryhmät voidaan muodostaa seuraavasti:
1) kolme esiopetusryhmää joissa kussakin työskentelee työparina eska-

riopettaja ja lastenhoitaja, lapsia 16-17/ryhmä. Tämän kokoinen ryhmä
vaatii myös jakotilaa.
Lisäksi ryhmissä työskentelevät lastenhoitajat työskentelevät eskareille
järjestettävässä aamu- ja iltapäivähoidossa. Erityisen tuen lasten mää-
rästä ja tuen tarpeista riippuen ryhmissä voi työskennellä myös avusta-
jia.

2) neljä esiopetusryhmää joissa kussakin työskentelee eskariopettaja,
lapsia ryhmässä 12 – 13/ryhmä. Lastenhoitajat työskentelevät aamu- ja
iltapäivähoidon työntekijöinä ja tarvittaessa erityisen tuen lasten avus-
tajina (ryhmä- tai henkilökohtaisina avustajina) eskariryhmässä.

Eskaritalon eskarilaiset ovat Yhtenäiskoulun oppilaita, ja esiopetuksesta
vastaavat eskariopettajat kuuluvat Yhtenäiskoulun henkilökuntaan. Heidän
palvelussuhteensa ehdot määräytyvät OVTES:n mukaan (esiopetuksessa
opetusvelvollisuus 19 viikkotuntia), ja esimiehenä toimii yhtenäiskoulun
rehtori.
Aamu- ja iltapäivähoidon henkilökunnan (lastenhoitajat) työsuhteen ehdot
puolestaan määräytyvät KVTES:n mukaan, ja he ovat varhaiskasvatuksen
henkilökuntaa. Heidän esimiehenään toimii aamu- ja iltapäivätoiminnasta
vastaava esimies (ryhmäperhepäivähoidon ohjaaja).
Eskaritalon määrärahassa on varauduttu myös päiväkotiapulaisen palk-
kaamiseen, jonka tehtäviin kuuluu valmistaa mm. aamu- ja välipalat talos-
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sa ko. aikoina oleville lapsille, huolehtia tiskistä, ja avustaa erilaisissa siir-
tymissä päivän aikana.

Asetus lasten päivähoidosta, § 6; Päiväkodissa tulee hoito- ja kasvatusteh-
tävissä olla vähintään yksi henkilö, jolla on vaadittu ammatillinen kelpoi-
suus enintään 13 osapäivähoidossa olevaa kolme vuotta täyttänyttä lasta
kohden.
Myös aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevassa kunnan laatimassa suunni-
telmassa aamu- ja iltapäivätoiminnan ryhmäkoko on määritelty enintään 13
lapseksi/ ohjaaja.
Onkin tarkoituksenmukaista, ainakin aamutoiminnan osalta yhdistää eska-
reiden päivähoito ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta, samaan ryh-
mään.
Koululaisten iltapäivätoiminnan osalta yhdistämistä ei kaikin osin voida
tehdä, koska koululaiset pääsevät koulusta joinain päivinä jo aikaisemmin
kuin eskariryhmien toiminta päättyy.
Yhdistämistä voidaan tehdä jonkin verran toimintapäivien lopulla (kuten
aamutoiminnan osalta).

Eskariryhmien aikatauluja porrastetaan jonkin verran niin että kaikki ryhmät
eivät ala samaan aikaan, jolloin myös ulkoilut, ruokailut yms. voidaan por-
rastaa.

Esiopetuksen opetusryhmiä muodostettaessa tulee huomioida ryhmissä
mahdollisesti olevat erityisen tuen lapset, joko ryhmäkokoa pienentämällä
tai huolehtimalla siitä että ryhmissä on riittävästi henkilökuntaa.
Esiopetuksen järjestäminen perustuu esiopetuksen opetussuunnitelmaan,
ja mahdollisuudesta sen toteuttamiseen on huolehdittava.

Valmistelijan esitys: Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallituksel-
le, että Teuvan kuntaan, sivistystoimen päävastuualueelle perustetaan
kolme uutta esiopettajan tointa, jotka kuuluvat Yhtenäiskoulun henkilökun-
taan ja joiden työsuhteen ehdot määräytyvät OVTES:n mukaan. Esimiehe-
nä toimii rehtori.
Lisäksi sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että perustetaan kaksi
lastenhoitajan tointa ja yksi päiväkotiapulaisen toimi, jotka kuuluvat var-
haiskasvatuksen henkilökuntaan, ja joiden palvelussuhteen ehdot määräy-
tyvät KVTES:n mukaan. Esimiehenä toimii aamu- ja iltapäivätoiminnasta
vastaava esimies.
Sivistyslautakunta esittää myös, että perustettavat työsuhteet saadaan ju-
listaa vakinaista täyttämistä varten auki 1.8.2015 lukien (rekrytointi jo ke-
väällä 2015).

Sivistysjohtaja Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää hyväksyä valmistelijan esityksen.

Päätös: Asiasta käydyn keskustelun jälkeen hyväksyttiin yksimielisesti.
_________

Lautakunta kuuli asiassa paikalla ollutta varhaiskasvatusjohtaja Leena Kit-
tilää, joka poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 18.55.
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Khall 95 §
20.4.2015
Kja Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy lautakunnan esityksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Kuultiin asiantuntijana Pauliina Niemeä ja Leena Kittilää.
____________
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Kieltenopettajan ja luokanopettajan virkojen aukijulistaminen, lupapyyntö kunnanhallitukselta

Dnro D/90/01.01.01.01/2015

Aikaisemmat käsittelyt: Sivistyslautakunta 25.3.2015 § 13

Valmistelija/lisätiedot: sivistysjohtaja  Pauliina Niemi, p. 050 386 4611
sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi

Sivistysltk 13 §
25.3.2015 Kieltenopettajan (englanti ja ruotsi) virka on ollut väliaikaisesti täytettynä

(tuntiopettaja) kaksi lukuvuotta  vakinaisen viranhaltijan eläkkeelle siirtymi-
sen vuoksi.

Perusopetuksen luokanopettajan virka Perälän koulussa on ollut väliaikai-
sesti täytettynä vakinaisen viranhaltijan siirryttyä silloiseen Syreenin kou-
luun (nykyisin Yhtenäiskoulu) luokanopettajaksi.

Oppilasmääräennusteen perusteella virkoihin on riittävästi tunteja tulevina
lukuvuosina, joten niiden täyttäminen on perusteltua.

Sivistysjohtaja Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle lupapyyn-
nön, että kieltenopettajan ja Perälän koulun luokanopettajan virat voidaan
julistaa auki vakinaista täyttämistä varten 1.8.2015 lukien.

Päätös: Hyväksyttiin.
_________

Kirjastonjohtaja Aki Rossi poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jäl-
keen klo 18.15.

Khall 96 §
20.4.2015
Kja Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy lautakunnan esityksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Kuultiin asiantuntijana Pauliina Niemeä.
____________
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Teuvan kunnankirjaston kirjastovirkailijan toimi, lupapyyntö kunnanhallitukselta

Dnro D/89/01.01.01.01/2015

Aikaisemmat käsittelyt: Sivistyslautakunta 25.3.2015 § 12

Valmistelija/lisätiedot:  Kirjastonjohtaja Aki Rossi  p. (040-126 3278) sähköposti:
etunimi.sukunimi@teuva.fi

Sivistysltk 12 §
25.3.2015 Teuvan kunnankirjaston henkilökunta on tällä hetkellä johtaja sekä neljä

kirjastovirkailijaa. Virkailijoista kaksi on vakituisia täysiaikaisia sekä kaksi
osa-aikaista, joista toinen vakituinen ja toinen määräaikainen. Yhteensä
henkilötyövuosia on 4,0.

Opetus- ja kulttuuriministeriön Yleisten kirjastojen laatusuosituksissa tode-
taan, että ”laadukkaita palveluja pystytään varmimmin tuottamaan ja jatku-
vasti kehittämään, jos henkilöstömäärä on vähintään 0,8 – 1 henkilötyö-
vuotta / 1000 asukasta.” Teuvalla luku on nyt 0,71.

1.9.2015 jää eläkkeelle vakituisessa täysiaikaisessa toimessa ollut kirjas-
tovirkailija. On ensiarvoisen tärkeää, että kirjasto saa palkata uuden kirjas-
tovirkailijan eläkkeelle siirtyneen tilalle. Ilman uutta virkailijaa henkilöstö-
määrä olisi noin 0,5 htv / 1000 asukasta. Tämä määrä koulutettua henki-
löstöä olisi riittämätön ylläpitämään nykyistä palvelun tasoa.

Uuden virkailijan toimenkuvaan kuuluisi mm. kirjavinkkaus Teuvan alakou-
lulaisille. Vinkkaus on erityisosaamista vaativa tehtävä, ja se on jäänyt pois
kirjaston palvelutarjonnasta, kun sitä hoitanut virkailija siirtyi eläkkeelle ke-
väällä 2014. Lisäksi uusi virkailija ottaisi laajemman vastuun koulujen ja
varhaiskasvatuksen kanssa tehtävästä yhteistyöstä.

Valmistelijan esitys: Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallituksel-
le lupapyynnön, että kirjastovirkailijan avoimeksi jäävään toimeen saa ha-
kea avoimella haulla uutta kirjastoammattilaista. Sivistyslautakunta määrit-
telee myöhemmin tarkemmat kelpoisuusehdot. Toimi täytettäisiin 1.9.2015
alkaen.

Sivistysjohtaja Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää hyväksyä valmistelijan esityksen.

Keskustelun kuluessa valmistelija teki tarkennetun esityksen seuraavasti:

Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle lupapyynnön, että
kirjastovirkailijan toimen voi julistaa auki vakinaista täyttämistä varten
1.9.2015 lukien.

Sivistysjohtaja: Sivistyslautakunta päättää hyväksyä valmistelijan esityksen.

Päätös: Hyväksyttiin.
_________

 Lautakunta kuuli asiassa paikalla ollutta kirjastonjohtaja Aki Rossia.
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Khall 97 §
20.4.2015
Kja Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy lautakunnan esityksen.

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin.
____________
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Talonrakennusmestari Jukka Aron irtisanoutuminen

Dnro D/114/01.01.04.00/2015

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

Khall 98 § Talonrakennusmestari Jukka Aro on kirjeellään 8.4.2015 irtisanoutunut vi-
rastaan. Kunnanjohtaja on sopinut 13.4.2015 Jukka Aron kanssa, että hän
tekisi töitä vielä 29.5.2015 asti, ja pitäisi sen jälkeen vuosilomansa.

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus päättää antaa tekniselle lautakunnalle luvan täyt-
tää rakennusmestarin virka vakinaisesti. Samalla kunnanhallitus antaa
kunnanjohtajalle valtuudet tilapäisjärjestelyihin teknisen toimen asiantunti-
japalvelujen turvaamiseksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
____________
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Maa-alueen ostaminen Reino Pietilältä

Dnro D/116/10.00.01.00/2015

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

Khall 99 § Teuvan kunnan tonttivaranto Äystöllä on loppumassa. Kunnan edustajat
ovat käyneet maanhankintaneuvotteluja Reino Pietilän edunvalvojan Jussi
Mäntysaaren kanssa.

Käytyjen keskustelujen perusteella Jussi Mäntysaari on tarjonnut kunnalle
10,85 hehtaarin suuruista määräalaa tilasta 846-407-68-2 yhteishintaan
152 746 euroa. Alueesta viljelysmaata on 4,15 ha ja metsämaata 6,70 ha.

Asiasta on keskusteltu kunnanhallituksen iltakoulussa 16.2.2015.

Myyjä on toimittanut 26.3.2015 tarkennetun tarjouksen, jonka mukaan alu-
een kauppahinnaksi muodostuu 142 371,00 euroa.  Lopullisen kaupan Rei-
no Pietilän osalta hyväksyy tai hylkää holhousviranomainen

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväk-
syy liitekartassa esitetyn  noin 10,85 ha:n maa-alueen oston Reino Pietilältä
hintaan 142 371 euroa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
_____________
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Lausunto oikeusministeriön työryhmän mietinnöstä  ”Käräjäoikeusverkoston kehittäminen”

Dnro D/113/00.04.00/2015

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

Khall 100 § Oikeusministeriö pyytää esityslistan oheistietona toimitettavasta mietinnös-
tä lausuntoa 31.5.2015 mennessä.

Työryhmä on päätynyt esittämään kahta erilaista mallia käräjäoikeusver-
koston jatkokehittämiseksi. Toisen mallin mukaan käräjäoikeuksia olisi 17
ja toisen mallin mukaan 14. Työryhmän tavoitteena on vahvistaa käräjäoi-
keuksia muodostamalla hallinnollisesti suurempia yksiköitä, jotta työmäärä
ja resurssit voidaan jakaa nykyistä tehokkaammin ja tasaisemmin.

Toisen mallin lähtökohtana on ollut asia- ja henkilöstömääriltään pienimpien
käräjäoikeuksien sekä eräiden muiden käräjäoikeuksien yhdistäminen. Kä-
räjäoikeuksia olisi tässä mallissa 17. Etelä-Pohjanmaa muodostaisi oman
käräjäoikeutensa. Kanslia olisi Seinäjoella. Muut istuntopaikat lakkautettai-
siin.

Toinen malli vastaa pitkälti poliisin ja syyttäjän toimialueita. Joidenkin polii-
si-  ja syyttäjäpiirien alueilla toimisi kuitenkin edelleen useampia kuin yksi
käräjäoikeus. Mallin mukaan käräjäoikeuksia olisi 14. Pohjanmaan käräjä-
oikeuden piiriin kuuluisivat Etelä-Pohjanmaa, Keskipohjanmaa ja Pohjan-
maa. Päätoimipaikka olisi Vaasassa. Hallinnolliset kansliat olisivat lisäksi
Kokkolassa ja Seinäjoella. Muut istuntopaikat lakkautettaisiin.

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus päättää lausuntonaan oikeusministeriölle todeta,
että se pitää tärkeänä nykyisten istuntopaikkojen toiminnan jatkamista. Kä-
räjäoikeuksien hallinnollinen yhdistäminen työryhmän esittämällä tavalla on
sen sijaan perusteltua. Parhaana vaihtoehtona kunnanhallitus pitää poliisi-
ja syyttäjäpiireihin perustuvaa 14 käräjäoikeuden mallia.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
_____________
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Lausunto Närpiön Pjelaxin tuulivoimapuiston osayleiskaavaluonnoksesta

Dnro D/112/10.02.01/2015

Valmistelija / lisätiedot: rakennustarkastaja Vesa Osmo, puh. 0500-286115
sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi

Khall 101 § Närpiön Kaupunki pyytää lausuntoa Pjelaxin tuulivoimapuiston osayleis-
kaavaluonnoksesta, joka on asetettu nähtäville 1.4.-30.4.2015.

VindIn Ab Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa Närpiön kaupunkiin Pjelaxin
kylän läheisyyteen. Tuulivoimapuisto sijaitsee Pjelaxin, Tiukan ja Myrkyn
kylien välissä ja rajautuu kaakossa Kristiinankaupungin kuntarajaan. Valta-
tie 8 kulkee kaava-alueen länsipuolella pohjois-eteläsuunnassa. Kristiinan-
kaupungin lisäksi Kaskinen, Karijoki ja Teuva ovat naapurikuntia. Tuulivoi-
mapuiston muodostaa 18 tuulivoimalaitosta rakenteineen.

Suunnitteilla olevat tuulivoimalaitokset koostuvat noin 140 metriä korkeasta
terästornista, konehuoneesta sekä kolmilapaisesta roottorista. Roottorinla-
pojen halkaisija on noin 130 metriä ja tuulivoimalaitoksen maksimikorkeus
on 205 metriä. Tuulivoimapuistoon rakennetaan 110 kV:n sähköasema, jo-
ka muuntaa tuulivoimaloiden tuottaman tehon 110 kV:n siirtojännitteksi.
Sähköasemalta sähköä siirretään sähkönjakeluverkkoon. Alustavien suun-
nitelmien mukaan puisto liitetään sähkönjakeluverkkoon Pjelaxin sähkö-
asemalla tai Kristiinankaupungissa.

Valmistelijan esitys:
Teuvan kunnalla ei ole osayleiskaavaluonnoksesta huomautettavaa.

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy valmistelijan esityksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
_____________
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Oy Aqua Botnican hallituksen jäsenet

Dnro D/115/00.01.00.03/2015

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

Khall 102 § Teuvan kunnan edustajina Oy Aqua Botnica Ab:n hallituksessa v. 2014-
2016 ovat:

- jäsenet varajäsenet
 Jukka Leppäniemi Paula Kaleva
 Markku Salonen Jukka Palomäki

Kunnanhallitus päätti 25.8.2014 irtisanoa kunnaninsinööri Markku Salosen
virastaan 1.10.2015 lukien. Salonen jää käytännössä pois työtehtävistä pi-
tämättömien lomien vuoksi jo 13.4.2015. Tämän jälkeen hän hoitaa vielä
koulukeskuksen peruskorjauksen loppuunsaattamiseen liittyviä työtehtäviä
muutamien työpäivien verran.

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus nimeää Oy Aqua Botnica Ab:n hallitukseen Mark-
ku Salosen tilalle edustajaksi Jukka Palomäen ja Jukka Palomäen varajä-
seneksi Vesa Osmon.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
_____________
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Esitys kansainvälisyyskeskus INKAN toimittamista maahanmuutto-oppaista

Dnro D/327/07.02.01.00/2014

Aikaisemmat käsittelyt: Kunnanhallitus 8.12.2014 § 269

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

Khall 269 §
8.12.2014 Kansainvälisyyskeskus INKA on toiminut vuodesta 2008 alkaen. Siitä on

muodostunut keskeinen työperusteisen maahanmuuton koordinoija ja
osaaja niin Suupohjassa kuin koko Etelä-Pohjanmaallakin. Inka toimii
kumppanuuspohjaisella mallilla yhteistyössä kuntien, Suupohjan peruspal-
veluliikelaitoskuntayhtymän ja Suupohjan koulutuskuntayhtymän kanssa.
Voimassa olevilla päätöksillä toiminta jatkuu vuoden 2015 loppuun asti.

Työ- ja elinkeinoministeriön ALPO-hanke on lähestynyt kuntia äskettäin
pyytämällä tietoa maahanmuuttajille suunnatuista oppaista. Niitä ei seudun
kunnilla ja kuntayhtymillä ole käytössä.

Maahanmuuttajan ensiaskeleita uudessa maassa voi helpottaa tiedottamal-
la ja ohjaamalla. Aluksi maahanmuuttajan täytyy saada käytännön asiansa
järjestykseen. Tässä tehtävässä opas on keskeisessä roolissa.

INKA tarjoaa alueen toimijoille mahdollisuuden hankkia maahanmuutto-
oppaan, johon on tiivístetysti ja selkokielisesti koottu oman kunnan palvelut.
Oppaassa annetaan neuvontaa ja ohjausta keskeisistä valtion, kuntien ja
terveydenhuollon palveluista sekä alueen kaupallisista ja vapaa-
ajanpalveluista.

Opas tehdään sekä suomeksi että englanniksi. Sen sähköinen versio on
mahdollista liittää verkkosivuille. Mahdollinen oppaaseen tuleva palveluliite
laaditaan yhteistyössä alueen liikelaitosten ja paikallisten yrittäjien kanssa.
Rahoituksen varmistuttua oppaat valmistuvat 30.6.2015 mennessä.

Kunnille kustannus on yhteensä 10.000 euroa. Kustannusvastuu jakautuu
ehdotuksessa seuraavasti: Kauhajoki 3.000, Kurikka 3.000, Teuva 2.000,
Isojoki 1.000 ja Karijoki 1.000 euroa. Mikäli opas tehdään vain suomeksi,
Teuvan kustannusosuus on 1.380 euroa. Liikelaitoskuntayhtymien kustan-
nus on yhteensä 4.500 euroa, josta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskun-
tayhtymän osuus on 3.000 euroa ja JIK-peruspalveluliikelaitoskunta-
yhtymän 1.500 euroa.

Oppaat valmistetaan  pääosin maahanmuuttokoordinaattoreiden työnä.
Asiantuntijapalveluita käytetään tarvittaessa. Oppaan painatuksen kustan-
nukset eivät sisälly tarjoukseen.

Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä esittää alueen toimijoille, että ne
hankkisivat maahanmuutto-oppaan edellä esitetyllä tavalla. Tarjous pyyde-
tään käsittelemään 19.12.2014 mennessä.
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Kja Ehdotus: Kunnanhallitus  päättää olla hankkimatta maahanmuutto-oppaita.
Teuvalla maahanmuuttajien määrä on vähäinen,  ja  tätä ei kustannusten-
jaossa oteta riittävästi huomioon.

Päätös: Kunnanhallitus päätti jättää asian pöydälle. Maahanmuutto-
oppaisiin pyydetään hinnan tarkastusta ja ehdotetaan kustannusten jakoa
asukasluvun mukaan.
___________

Khall 103 §
20.4.2015 Kunnanjohtaja on neuvotellut asiasta Suupohjan elinkeinotoimen kuntayh-

tymän elinkeinojohtaja Olli Forstenin kanssa. Neuvottelussa maahanmuut-
to-oppaat todettiin tarpeellisiksi kotouttamistyössä. Oppaiden kustannukset
on jaettu kuntakoon mukaan kolmeen eri ryhmään. Suurin osa kunnista on
jo hyväksynyt ehdotetun kustannustenjaon.

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus päättää hankkia maahanmuutto-oppaita esitetyllä
tavalla.

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin.
____________
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Oikaisuvaatimusohjeet

Muutoksenhakukiellot

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

valitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:

Pykälät: 99 - 101

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

Pykälät:  95 – 98 ja 102 - 103

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: 95 – 98 ja 102 - 103

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

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