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Teuvan Vuokratalot Oy:n avustusanomus talouden sopeutustoimien kustannusten kattami-
seen

Dnro D/115/02.07.00/2014

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

Khall 134 § Teuvan Vuokratalot Oy:n talouden sopeuttamiseksi yhtiö on hakenut ai-
emmin päätetyn mukaisesti ARA:lta purkulupaa Sepänneliön ja Vuokratalot
I osalta ja purkuavustusta purkukustannuksiin sekä Valtionkonttorilta pur-
kuakordia yhtiöiden jäljellä olevien lainojen järjestelyn osalta. Yhtiö on ke-
väällä saanut ARA:lta myönteiset purkulupapäätökset ja kesän aikana
ARA:lta myönteisen päätöksen purkuavustuksista sekä Valtionkonttorilta
myönteisen päätöksen em. yhtiöiden purkuakordista.  Asiakirjat oheismate-
riaalina.

Vuokra-asuntojen kysyntätilanne on Teuvalla ollut edelleen laskeva alku-
vuoden 2015 ajan. Yhtiön käyttöaste on ollut lähes koko alkuvuoden alle
budjetoidun. Yhtiön maksuvalmius on ollut koetuksella jo usean vuoden
ajan kysyntätilanteen laskun johdosta ja sillä ei ole tällä hetkellä omia kas-
savaroja saatujen myönteisten päätösten mukaisten talouden sopeuttamis-
toimien toteuttamiseen sekä Valtionkonttorin akordin vähentämisen jälkeen
jäävien lainojen maksamiseen. Lisäksi yhtiön maksuliikenteen hoitamiseen
on jouduttu käyttämään luottolimiittiä koko alkuvuoden 2015.

Teuvan Vuokratalot Oy:n hallitus on 27.7.2015 pitämässään kokouksessa
käsitellyt talouden tasapainottamiseen tähtääviä toimia, niiden kustannus-
vaikutuksia sekä yhtiön lyhyen ja keskipitkän aikavälin maksuvalmiuden pa-
rantamiseen tähtääviä toimia. Yhtiön hallitus on päättänyt esittää Teuvan
kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että Vuokratalot 100
%:sti omistava Teuvan kunta myöntää sille 429 231,36 euron avustuksen
Sepänneliön ja Vuokratalot I:n jäljellä olevien Valtionkonttorin lainojen ly-
hentämiseen ja kiinteistöjen purkukustannuksiin sekä 96 500 euron avus-
tuksen yhtiön maksuvalmiustilan parantamiseen. Rahoitustarve on koko-
naisuudessaan esitetty esityslistan ohessa toimitettavassa oheismateriaa-
lissa.

Teuvan Vuokratalot Oy toivoo, että asia otettaisiin käsittelyyn pikimmiten,
koska Valtiokonttorin päätöksen mukaisesti akordin vähentämisen jälkeen
jäljelle jäävät lainat on lyhennettävä 30.10.2015 mennessä ja yhtiöt tulee ol-
la purettuna viimeistään 30.6.2016.

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se myön-
tää 525 731,36 euron avustuksen Teuvan Vuokratalot Oy:lle.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Sakari Tamsi ei esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn, eikä päätöksen-
tekoon.
____________
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Vastine Vaasan hallinto-oikeudelle Harjun Turve Oy:n Valkianevan turvetuotantoalueen ympä-
ristölupapäätöksestä tehtyyn valitukseen (diaarinro 00383/15/5115)

Dnro D/180/11.01.00.05/2014

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

Khall 135 § Vaasan hallinto-oikeus varaa Teuvan kunnalle tilaisuuden vastineen anta-
miseen ympäristölupapäätöksestä tehtyihin valituksiin 28.8.2015 mennes-
sä.

Tanja ja Kari Koivisto, Aino Savola sekä Suomen luonnonsuojeluliiton Poh-
janmaan piiri ry ovat jättäneet valitukset Vaasan hallinto-oikeudelle Länsi-
ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston 16.3.2015 tekemästä päätöksestä, jol-
la Harjun Turve Oy:lle on myönnetty ympäristölupa Valkianevan turvetuo-
tantoalueelle. Valitukset esityslistan ohessa.

Kunnanhallitus on 26.5.2014 § 118 antanut Länsi- ja Sisä-Suomen aluehal-
lintovirastolle ympäristölupahakemuksen käsittelyn yhteydessä seuraavan-
sisältöisen lausunnon:

Kunta pitää hyvänä, että kunnan alueella on paikallista turvetuotantoa ja
että alueen maatalouden ja energiayhtiöiden tarpeita vastaavat turvetuot-
teet voidaan tuottaa ja käyttää tuotantoalueen ympäristössä ekologisesti
kestävällä tavalla. Nyt nähtävillä olevassa aineistossa on laajat ja seikka-
peräiset selvitykset suunnitellun turvetuotannon ympäristövaikutuksista.

Valkianevan turvetuotantoalueen kuivatus– ja pintavedet on tarkoitus oh-
jata laskuojaa pitkin Mönsänluomaan ja edelleen Itäjoen (Lillån) kautta
Närpiönjokeen. Itäjoen yläosan suojelemiseksi, vedenlaadun parantami-
seksi ja kalakantojen elvyttämiseksi on tehty määrätietoista työtä 2000-
luvun aikana. Vuonna 2005 on tehty kala- ja raputaloudellinen kunnos-
tussuunnitelma, jonka mukaiset kunnostustoimet on suoritettu vuonna
2006. Horonkylän alue on merkittävää pohjavesialuetta ja Lillån-joki virtaa
keskeisen pohjavesialueen läpi, minkä johdosta veden laatu Lillånin ylä-
osilla on ajoittain parempi kuin Närpiönjoen pääuomassa. Lillånin veden-
laatu parantaa näin ajoittain myös Närpiönjoen pääuoman veden tilaa ja
toimii näin puhdistavana tekijänä joen varren hajakuormitukselle.

Teuvan kunta haluaa lausunnossaan painottaa sitä, että tulevaisuudessa
Lillånin suojelutyötä, veden laadun parantamista ja kala- ja rapukantojen
elvyttämistä jatkettaisiin määrätietoisesti jo toteutettujen toimenpiteiden
pohjalta. Nyt ympäristölupakäsittelyssä olevan Valkianevan turvetuotan-
toalueen kuivatus- ja pintavedet johdetaan Lillånin kautta Närpiönjoen
vesistöalueeseen. Mikäli vesien mukana mahdollisesti kulkeutuu lisära-
vinnekuormitusta ja lisääntyvää kiintoainesta, vaikuttavat ne heikentävästi
veden laatuun koko Närpiönjoen vesistöalueella ja pahimmassa tapauk-
sessa tekevät mitättömiksi jo toteutetut suojelutoimet.

Teuvan kunta on toteuttanut yhdessä Ely-keskuksen kanssa pohjavesien
suojelusuunnitelmahankkeen 2013 - 2014 kunnan pohjavesialueiden
osalta. Horonkylän pohjavesialue on ollut mukana suunnitelmassa. Suo-
jelusuunnitelmaehdotus on ollut nähtävillä 9.4 - 13.5.2014. Suojelusuun-
nitelmassa on otettu kantaa myös pohjavesialueiden läheisyydessä har-
joitettavassa turvetuotannossa huomioitavista asioista. Suunnitelman
keskeisenä tavoitteena on ollut pohjavesien hyvän tilan turvaaminen pit-
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källä tähtäimellä. Turvetuotannon lisääminen pohjavesialueiden läheisyy-
dessä ja kuivatusvesien johtaminen pohjavesialueiden läpi, tulee suunni-
tella siten, että itse tuotannon ja kuivatusvesien johtamisen aiheuttama
riski pohjavesien pilaantumiselle on mahdollisimman minimaalinen tai sitä
ei ole lainkaan.

Uusien turvetuotantoalueiden käyttöönotossa ja valumavesien johtami-
sessa Mönsänluoman ja Lillånin kautta Närpiönjokeen tulee käyttää riittä-
vän tehokkaita puhdistus- ja suodatusmenetelmiä siten, että valumavesi-
en sisältämä ravinnekuormitus ja vesien mukana mahdollisesti kulkeutu-
vat kiintoaineet eivät huononna Mönsänluoman ja Itäjoen jokiveden tilaa
ja pienenä niiden virtaamia entisestään. Uuden turvetuotantoalueen pe-
rustemaisella ja valumavesien johtamisella Lillånin kautta Närpiönjokeen
ei myöskään saa pitkällä tähtäimellä nopeuttaa jokiuomien rehevöitymistä
ja umpeenkasvua siten, että niiden perkaamistarve nopeutuu ja mahdolli-
set kalanpoikasten tuotantoalueet rehevöityvät. Luonnon ja jokiympäris-
tön monimuotoisuuden kannalta on myös ensiarvoisen tärkeää, että joki-
vesien tilaa erityisesti jokien latva-alueiden ojissa, uomissa sekä puroissa
saadaan lyhyellä ja pitkällä aikavälillä parannettua nykyisestään. Jo suori-
tettuja kunnostustoimia ja kalakantojen elvyttämistä tulee jatkaa toteutet-
tujen toimenpiteiden pohjalta pitkäjänteisesti ja määrätietoisesti.

Lisäksi kunnanhallitus korostaa, että lähelle pohjavesialueita suunnitellun
turvetuotannon vesitalouden suunnittelussa sekä järjestämisessä on
noudatettava eritystä huolellisuutta, että voidaan varmistua puhdistusme-
netelmien riittävyydestä ja toiminnasta lupaehtojen mukaisesti kaikissa eri
luonnonolosuhteissa mm. talvi-, kevät- ja syystulvien ja poikkeuksellisten
luonnonilmiöiden aikana. Lisäksi laadittavilla tarkkailuohjelmilla tulee
varmistaa suunniteltujen järjestelmien toiminta suunnittelulähtökohtien ja
kestävän luonnonkäytön periaatteiden mukaisesti.

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus päättää vastineenaan uudistaa edellä olevan,
26.5.2014 antamansa lausunnon.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
____________
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Lausunto Kuljetusliike Haapamäki Ky:n ympäristölupahakemuksesta

Dnro D/203/11.01.00.05/2015

Valmistelija / lisätiedot: kaavoittaja/rakennustarkastaja Vesa Osmo, p.
0500 286 115, sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi

Khall 136 § Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän ympäristölautakunta pyytää
lausuntoa 19.8.2015 mennessä Kuljetusliike Haapamäki ky:n jättämästä
ympäristölupahakemuksesta. Hakemus koskee kallion louhintaa ja rikotus-
ta. Sijaintipaikka on Yli-Mikkilä RN:o 5:436 –nimisestä tilasta vuokratulla n.
2 ha:n määräalalla.

Erityisesti toivotaan lausuntoa ja arviointia toiminnan soveltuvuudesta ja
sijoittamisen mahdollisuudesta Paskoonharjun tuulivoimakaava-alueelle.
Paskoonharjun tuulivoimakaava on asetettu 8.4.2013 MRL 128 §:n mukai-
seen toimenpidekieltoon. Toimenpidekielto ei koske MRL:n mukaisesti luvi-
tettavaa maa-ainesten ottoa. Ympäristölain 527/2014  12 §:n mukaisesti on
katsottava, ettei toiminnan sijoittaminen vaikeuta alueen käyttämistä kaa-
vassa varattuun tarkoitukseen. Luvanvaraista tai rekisteröitävää toimintaa
ei saa sijoittaa asemakaavan vastaisesti.

Kunnanvaltuusto on 15.12.2014 hyväksynyt  Paskoonharjun osayleiskaa-
van, jossa ko. kallioaineksen ottoalue on M-1 alueella sekä lisäksi tv-
alueella. M-1 –merkinnällä osoitetaan maa- ja metsätalouskäyttöön tarkoi-
tettuja alueita. Lisäksi merkinnän rakentamismääräyksessä alueella salli-
taan maa- ja metsätalouden harjoittamista palveleva rakentaminen ja säh-
köasemien rakentaminen. Alueelle saa erikseen varatuille tuulivoimaloiden
alueille (tv) rakentaa tuulivoimaloita.
Kyseinen kallionottoalue on kaavassa siis ensisijaisesti tuulivoimalalle va-
rattua aluetta ja tulisi hyvin lähelle voimala nro 18:aa.

Rakennusvalvonta on kuullut EPV Tuulivoima Oy:n edustajia maa-aineksen
ottamisluvan yhteydessä ja saanut EPV Tuulivoima Oy:ltä tarkennetun
kannanoton koskien kallion louhintaa. Kallion louhintaa ei voida enää voi-
maloiden pystyttämisen jälkeen suorittaa.

Valmistelijan esitys:
Kallionotossa lupaehdoksi tulee asettaa EPV  Tuulivoima Oy:n esittämät
rajoitukset.

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy valmistelijan esityksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
____________
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Lausunto Kauhajoen keskustan osayleiskaava 2035 -ehdotuksesta

Dnro D/223/00.01.00.00/2014

Valmistelija / lisätiedot: kaavoittaja/rakennustarkastaja Vesa Osmo,
p. 0500 286 115, sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi

Khall 137 § Kauhajoen keskustan osayleiskaava 2035 ehdotus on valmistunut, suunnit-
telualue käsittää n. 181 km2. Kaava osoittaa suuntaviivat Kauhajoen yhdys-
kuntarakenteen kehitykselle seuraavaksi 20 vuodeksi. Osayleiskaava on
ohjeena laadittaessa ja muutettaessa asemakaavaa sekä ryhdyttäessä
muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi. Kaava-aineisto on
luettavissa osoitteesta http://www.kauhajoki.fi kohdasta Asuminen ja raken-
taminen  Kaavoitus  Vireillä olevat kaavat.

Kauhajoen  kaupungin  tekninen  osasto  pyytää  Teuvan kunnalta lausun-
toa Kauhajoen keskustan osayleiskaava 2035 ehdotuksesta sekä tarkiste-
tusta osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.

Kauhajoen kaupungin kaavoittaja Marketta Nummijärvi antoi järjestämäs-
sään tilaisuudessa 11.8.2015 selvityksen ELY-keskuksen ja naapurikuntien
edustajille ko. kaavahankkeesta. Nummijärvi kertoi pääasiat, mitkä asiat
ovat vaikuttaneet tähän laajaan Kurikan rajalta yli keskustan ulottuvaan
hankkeeseen ja miten on päädytty nykyiseen esitykseen. Vaikuttavia asioi-
ta on monia, kuten esim. mahdollisten tulva-alueiden rajaus.

Valmistelijan esitys:
Teuvan kunnalla ei ole huomauttamista Kauhajoen keskustan osayleiskaa-
va 2035 ehdotuksesta sekä tarkistetusta osallistumis- ja arviointisuunnitel-
masta.

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy valmistelijan esityksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
____________

D: 223/2014§ 137, KHALL 17.8.2015 18:00 Sivu 7

mailto:etunimi.sukunimi@teuva.fi
http://www.kauhajoki.fi


TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä
Kunnanhallitus 17.08.2015 138 §

Lausunto Bölen tuulivoimapuiston YVA-selostuksesta, Vindin Ab Oy

Dnro D/1/11.01.00.05/2015

Aikaisemmat käsittelyt: Kunnanhallitus 12.1.2015 § 9

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

Khall 9 §
12.1.2015 Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus pyytää lausun-

toa Vindin Ab Oy:n Bölen tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arvioin-
tiohjelmasta 19.1.2015 mennessä. YVA-ohjelman tiivistelmä on esityslistan
ohessa ja ohjelma liitteineen on nähtävissä internet-sivuilla osoitteessa
www.ymparisto.fi/boletuulivoimaYVA.

Vindin Ab Oy on käynnistänyt selvitykset tuulivoimapuiston rakentamiseksi
Närpiön Bölen kylän alueelle. Hankealue sijoittuu noin 10 kilometriä Närpi-
ön keskustaajaman eteläpuolelle, Bölen kylän metsäalueelle. Hankealueen
koko on noin 2100 ha.

Voimaloiden lukumäärä hankealueella on noin 25-30 kpl.  Suunnittelun alla
olevan tuulivoimapuiston kokonaiskapasiteetti olisi noin 110 MW. Voimaloi-
den suunniteltu kokonaiskorkeus on 210 metriä.

Hankkeesta toteutetaan ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain ja
asetuksen mukainen ympäristövaikutusten arviointi (YVA). YVA-ohjelma on
nähtävillä kuukauden ajan ja YVA-selostus on suunniteltu olevan nähtävillä
keväällä 2015. Mikäli tuulivoimapuistolle myönnetään hankkeen edellyttä-
mät luvat aikataulun mukaisesti, voidaan tuulipuiston rakentaminen saattaa
päätökseen ennen vuoden 2017 loppua.

YVA tullaan arvioimaan myös Bölen, Pjelaxin, Svalskullan, Gamla Närpes-
vägenin ja Kristinestad Pohjoisen tuulivoimapuistojen yhteinen melu-, var-
jostus- ja näkymämallinnukset ohjelman yhteydessä.

Kunnaninsinöörin/kaavoittajan esitys: Tuulivoimapuisto Bölen ympäris-
tövaikutusten arviointiohjelmassa on seikkaperäisesti esitetty ohjelman si-
sältö ja selvitettävät eri vaihtoehdot.  Ohjelman kuvassa 8-1 on myös hyvin
kuvattu lähialueen muut tiedossa olevat tuulivoimapuistohankkeet. Teuvan
keskustaajama sijaitsee noin 12 km:n etäisyydellä, Paskoonharjun tuuli-
voimapuisto on noin 20 km:n etäisyydellä lausunnolla olevasta hankkeesta
ja Pettumäen jo toiminnassa oleva tuulivoimala noin 10 km:n etäisyydellä.
Ohjelman sivulla 39 on esitetty 25 km:iin ulottuva puiston vaikutusalueraja-
us 2 km, 5 km 12 km, 20 km ja 25 km:n etäisyyksillä. Puiston vaikutukset
ulottuvat aina Paskoonharjun suunnitteilla olevan tuulivoimapuiston alueille
sekä Teuvan keskustaajamaan asti.

Teuvan kunnanvaltuusto on hyväksynyt Paskoonharjun alueen tuulivoi-
maosayleiskaavan 15.12.2014. Kaavassa alueelle on sijoitettu 23 voimalaa.
Alueen YVA-prosessi on toteutettu vuonna 2011 ja siitä on saatu yhteysvi-
ranomaisen lausunto 8.7.2011 diaarinumero EPOELY/3/07.04/2011.
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Teuvan kunta on myös luvittanut yksittäisen tuulivoimalan Pettumäen alu-
eelle vuonna 2012. Tuulivoimala on käyttöönottovaiheessa ja sen tuotanto-
toiminta alkanut joulukuussa 2013

Paskoonharjun alueen tuulivoimahanke ja Pettumäki hankkeet ovat tulleet
vireille ennen Bölen tuulivoimahanketta.

Teuvan kunnan näkemyksen mukaan nyt suunnitteilla olevan hankkeen
YVA-ohjelmassa tulisi tarkastella myös Bölen, Paskoonharjun ja Pettumäen
tuulivoima-alueiden vaikutukset toisiinsa ja Bölen, Pjelaxin, Gamla Närpes-
vägenin, Kristinestad Pohjoisen, Perkiön, Hedet-Bjöklidenin sekä Pas-
konoharjun ja Pettumäen tuulivoima-alueiden yhteisvaikutukset.

YVA-ohjelma kuvassa 8-1 on esitetty yli 20 tuulivoimapuistohanketta, jotka
sijaitsevat Pohjanmaan maakuntakaavan alueella sekä Etelä-Pohjanmaan
alueella Teuvalla ja Karijoella. Lukuisia tuulivoimaloita sisältävien yksittäis-
ten puistojen sekä koko alueelle suunniteltujen kaikkien puistojen yhteinen
sähkönsyöttöteho valtakunnan ja alueverkkoon kasvavat usein niin suuriksi,
että on tarvetta vahvistaa nykyisiä valtakunnanverkkoja ja paikallisia voima-
linjoja tai rakentaa kokonaan uusia sähkönsiirtolinjoja. YVA-ohjelman laa-
dinnan yhteydessä myös vaikutukset valtakunnan ja paikallisiin sähkönja-
keluverkostoihin tulisi tutkia.

Uuden tuulivoima-alueen suunnittelulla ei saa myöskään vaarantaa jo
suunnitteilla tai rakennettuna olevien tuulivoima-alueiden hyödyntämistä ja
suunnittelun lähtökohtia. Haittaa ei myöskään saa aiheutua ko. puistojen
suunnittelulle, sähkönsiirtojärjestelmille eikä sähköntuotannon volyymeille.
Lisäksi nyt suunnitellulla hankkeella ei saa tuottaa haitallisia ympäristövai-
kutuksia aiemmin vireille tulleille tuulivoimapuistohankkeille.

Muilta osin Teuvan kunnalla ei ole huomauttamista Bölen tuulivoimapuiston
YVA-ohjelmasta.

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy kaavoittajan esityksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Valmistelija / lisätiedot: kaavoittaja/rakennustarkastaja Vesa Osmo,
p. 0500 286 115, sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi

Khall 138 §
17.8.2015 Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus pyytää lausun-

toa Vindin Ab Oy:n Bölen tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arvioin-
tiselostuksesta 28.8.2015 mennessä. YVA-selostus on luettavissa internet-
sivuilla osoitteessa www.ymparisto.fi/boletuulivoimaYVA.

Hankkeen toteuttamista varten tarkastellaan kahta toteutusvaihtoehtoa, jot-
ka poikkeavat toisistaan tuulivoimaloiden määrän osalta.
Vaihtoehdossa 1 tuulipuisto koostuisi 27 tuulivoimalasta. Voimalan yksik-
köteho on noin 3,5 MW. Tuulivoimalaitoksen kokonaiskorkeus olisi noin 205
metriä.
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Vaihtoehdossa 2 tuulipuisto koostuisi 23 tuulivoimalasta. Voimalan yksik-
köteho on noin 3,5 MW. Tuulivoimalaitoksen kokonaiskorkeus olisi noin 205
metriä.
Vaihtoehto 0: Niin sanotussa nollavaihtoehdossa hanketta ei toteuteta,
vastaava sähkömäärä toteutetaan muilla keinoilla.

Vaihtoehdossa 1 voimalat ulottuvat lähimmäksi Teuvan rajaa; voimalat 25
ja 27 tulisivat n. 1,5 km päähän Teuvan puolella olevista asuinrakennuksis-
ta. Teuvan puolella asuinrakennukset jäävät melumallinnuksen 35 dB:n ra-
jauksen ulkopuolelle. Karijoen ja Närpiön puolella 35 dB:n rajaus ulottuu
muutamiin asuinrakennuksiin.

Valmistelijan esitys:
Teuvan kunnalla ei ole huomautettavaa hankkeesta.

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy valmistelijan esityksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
___________
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Lausunto  Kristiinankaupungin (Pohjoinen)  tuulivoimapuistohankkeen YVA-selostuksesta,
Triventus  Wind Power Ab:n

Dnro D/291/11.01.00.05/2013

Aikaisemmat käsittelyt: Kunnanhallitus 26.8.2013 § 174

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

Khall 174 §
26.8.2013 Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus  pyytää lausun-

toa Triventus Wind Power Ab:n Kristiinankaupungin tuulivoimapuistohank-
keen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (esityslistan ohessa).

Triventus Wind Power Ab suunnittelee tuulivoimapuiston rakentamista Kris-
tiinankaupungin keskustasta koilliseen sijaitsevalle alueelle Tiukan ja Myr-
kyn kylien väliin Närpiön kuntarajan tuntumaan. Alue sijaitsee valtatie 8:n ja
Myrkyntien (yhdystie 6650) välissä. Alueen kokonaispinta-ala on noin 30
km3.

Hankealueelle suunnitellaan noin 30 - 35 teholtaan noin 3 – 4,5 MW:n tuuli-
voimalaa. Tuulivoimaloiden lisäksi rakennetaan teitä, maakaapeleita, kyt-
kinkenttä ja huoltorakennuksia. Hankealue on suurimmaksi osaksi talous-
käytössä olevaa asumatonta metsämaata, jonka seassa on alavampia kos-
teikkoalueita ja peltoa. Hankealueen etelä- ja itäpuolella on peltoa, jonka
reunoilla on harvaa asutusta. Maa-alueet ovat runsaan sadan maanomista-
jan omistuksessa. Triventus Wind Power Ab on tehnyt heidän kanssaan
maankäyttösopimuksen.

Triventus Wind Power Ab:n tavoitteena on, että hankkeelle myönnetään
rakennuslupa syksyllä 2014 ja tuulivoimapuisto otetaan käyttöön vuonna
2015.

Kaavoittajan esitys:
Tuulivoimapuisto Kristiinankaupunki Pohjoinen ympäristövaikutusten arvi-
ointiohjelmassa on seikkaperäisesti esitetty ohjelman sisältö ja toteutettavat
toimenpiteet. Ohjelman sivulla 48 on esitetty alustava aluerajaus ja puiston
maisemavaikutusalue sekä muu vaikutusalue. Samoin maisemavaikutus
kuvataan ulottuvan 20 km:n etäisyydelle suunnitellusta tuulivoimapuistoalu-
eesta.

Teuvan kunnassa Paskoonharjun alueella on käynnissä noin 20 tuulivoima-
laa käsittävän tuulipuiston kaavoitus. Alueen YVA-prosessi on toteutettu
vuonna 2011 ja siitä on saatu yhteysviranomaisen lausunto 8.7.2011 diaa-
rinumero EPOELY/3/07.04/2011.
Teuvan kunta on myös luvittanut yksittäisen tuulivoimalan Pettumäen alu-
eelle vuonna 2012. Tuulivoimalan rakennusvaihe on parhaillaan menossa.

Paskoonharjun alue sijaitsee noin 12 km:n etäisyydellä ja Pettumäki noin 6
km:n etäisyydellä ohjelmassa esitetyn hankealueen pohjoisrajasta. Mo-
lemmat hankkeet ovat tulleet vireille ennen Kristiinankaupungin Pohjoinen
tuulivoimapuistohanketta.
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Teuvan kunnan näkemyksen mukaan nyt suunnitteilla olevan hankkeen
YVA-ohjelmassa tulisi selvittää myös kaikkien niiden tuulivoimapuistohank-
keiden, jotka sijaitsevat esitetyllä vaikutusalueella, vaikutukset toisiinsa ja
niiden yhteisvaikutukset. Uuden tuulivoima-alueen suunnittelulla ei saa
myöskään vaarantaa jo suunnitteilla tai rakentamisvaiheessa oleville tuuli-
voima-alueiden hyödyntämistä ja suunnittelun lähtökohtia. Haittaa ei myös-
kään saa aiheutua ko. puistojen suunnitellulle sähköntuotannon volyymeille.

Lisäksi nyt suunnitellulla hankkeella ei saa tuottaa haitallisia ympäristövai-
kutuksia aiemmin vireille tulleille tuulivoimapuistohankkeille.

Muilta osin Teuvan kunnalla ei ole huomauttamista Kristiinankaupunki Poh-
joinen tuulivoimapuiston YVA-ohjelmasta.

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy kaavoittajan esityksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
____________

Valmistelija / lisätiedot: kaavoittaja/ rakennustarkastaja Vesa Osmo,
p. 0500 286 115, sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi

Khall 139 §
17.8.2015 Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus pyytää lausuntoa

Triventus Wind Power Ab:n tuulivoimapuistohankkeen Kristiinankaupunki
Pohjoisen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta 28.8.2015 mennessä.
Arviointiselostus luettavissa
www.ymparisto.fi/kristiinankaupunkipohjoinentuulivoimaYVA

Hankkeen toteutumista varten tarkastellaan kahta toteutusvaihtoehtoa, jos-
sa vaihtelevat tuulivoimaloiden määrä. Toteutusvaihtoehtojen vaikutuksia
vertaillaan lisäksi niin sanotun nollavaihtoehtoon eli tilanteeseen, jossa
hanketta ei toteuteta.

Vaihtoehdossa 1 tuulivoimapuisto koostuisi 32 tuulivoimalasta. Vaihtoeh-
don mukaan tuulivoimaloiden teho olisi noin 5 MW ja tuulivoimaloiden ko-
konaiskorkeus olisi enintään 210 metriä.
Vaihtoehdossa 2 tuulivoimapuisto koostuisi 19 tuulivoimalasta. Vaihtoeh-
don mukaan tuulivoimaloiden teho olisi noin 5 MW ja tuulivoimaloiden ko-
konaiskorkeus  olisi enintään 210 metriä.
Vaihtoehto 0: niin sanotussa nollavaihtoehdossa hanketta ei toteuteta,
vastaava sähkömäärä toteutetaan muilla keinoilla.

Hankealueen ja sähköverkon väliselle sähkönsiirrolle on tarkasteltu kahta
vaihtoehtoa.
Vaihtoehdossa 1 voimajohto vedetään ilmajohtona hankealueen länsinur-
kasta Kristiinankaupungin ja Närpiön kuntarajaa myötäillen valtatien 8 yli ja
sen jälkeen olemassa olevassa voimajohtokäytävässä Storträsket-järven
itäpuolella etelään. Voimajohto kääntyy länteen voimajohtokäytävään, joka
johtaa sähköasemalle. Reitin pituus on noin 8 km.
Vaihtoehdossa 2 voimajohto vedetään maakaapelina hankealueen lounais-
osasta vanhaa ratapengertä ja tiestöä seuraillen Tiukan kylään ja siitä edel-
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leen tiestöä seuraillen länteen valtatien 8 ali samalle sähköasemalle kuin
vaihto vaihtoehdossa 1. Reitin pituus on noin 9,5 km.

Hankealue on Närpiön Bölen hankealueen eteläpuolella ja sillä on vaikutus-
ta lähinnä Karijoen Myrkyn alueeseen; Teuvan Perälään vaikutukset ovat
melko vähäiset.

Valmistelijan esitys:
Teuvan kunnalla ei ole huomautettavaa hankkeesta.

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy valmistelijan esityksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
___________
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Tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2015 - 2019, Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ym-
päristökeskus

Dnro D/205/00.01.00.04/2015

Valmistelija / lisätiedot: maanrakennusmestari Jukka Palomäki, p. 0500 164 404
sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi

Khall 140 § Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen liikenne- ja
infrastruktuuri –vastuualue on 23.6.2015 päivätyllä kirjeellä lähettänyt vuo-
sien 2015 - 2019 tienpidon ja liikenteen suunnitelman kuntien käyttöön.
Kannanotot suunnitelmasta pyydetään lähettämään liikenne ja infrastruk-
tuuri – vastuualueelle 31.8.2015 mennessä.

Suunnitelma sisältää katsauksen tiestön tilan kehitykseen ja tulevaisuu-
dennäkymiin sekä kartan vuoden 2015 tiehankkeista ja päällystystöistä. Li-
säksi suunnitelmassa on kerrottu merkittävistä tiehankkeista, jotka odotta-
vat vielä rahoituspäätöstä.

Lausuntopyynnön lähetekirjeessä ELY-keskus toteaa mm.,  että  Liikenne-
virasto ohjaa pitämään ensisijaisesti päätiestöä hyvässä kunnossa eli valta-
ja kantatie sekä vilkasliikenteisimmät seututiet. Tämä tarkoittaa sitä, että
vähäliikenteiset maantiet eivät saa tarvitsemiaan kunnostustoimenpiteitä.
Teiden päivittäisestä hoidosta pystytään kuitenkin huolehtimaan. Ylläpidon
päällystysohjelman toimin saadaan suurin piirtein pidettyä vilkasliikentei-
simmät tiet hyvässä kunnossa ja tiemerkinnät tyydyttävässä kunnossa.

Lisäksi tiestön parantamis- ja investointihankkeiden yhteydessä todetaan
mm., että Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen liikenne- ja infrastruktuurialu-
een vuosien 2015 – 2019 perustienpidon rahoituksella varmistetaan maan-
teiden päivittäinen liikennekelpoisuus ja säilytetään vilkasliikenteisten tei-
den nykyinen kunto. Vuoden 2013 jälkeen uusia ELY-keskuksen kokonaan
rahoittamia perustienpidon alueellisia investointeja ei ole ollut mahdollista
aloittaa. Paikallisia investointikohteita suunnitellaan ja toteutetaan pääosin
ulkopuolisella rahoituksella. Elinkeinoelämän tarpeita tukevia alueellisia in-
vestointeja toteutetaan EU-, työllisyys- ja kuntarahoituksella.

Tiestön parantaminen ja investointihankkeet v. 2015
V. 2015 käynnissä olevat tai alkavat tiehankkeet
Tiestön parantamis- ja investointihankkeisiin ei sisälly Teuvan kunnan alu-
eella käynnissä olevia tai vuoden aikana aloitettavia hankkeita.

V. 2015 ylläpito-ohjelma
Ylläpito-ohjelmaan ei sisälly  Teuvan kunnan alueella olevia hankkeita.

Merkittäviä rahoituspäätöstä odottavia hankkeita
Tienpidon ja liikenteen suunnitelmassa rahoituspäätöstä odottavia merkit-
täviä hankkeita Teuvan kunnan alueella ei ole.

Merkittävimmät rahoituspäätöstä odottavat hankkeet sijoittuvat ensisijaises-
ti valtateille nro 3, 19, ja 8 sekä kantateille nro 67 ja 68:
- Vt 3 Tampere – Vaasa, liikenneturvallisuuden ja sujuvuuden parantami-

nen, kustannusarvio 158 M€
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- Vt 8/St 724 Vaasan yhdystie – Alskatintie, tiestön parantaminen neli-
kaistaiseksi, kustannusarvio 103 M€

- Kt 67 Ilmajoki – Seinäjoki, parantaminen nelikaistaiseksi, kustannusar-
vio 39 M€

- Vt 19 Seinäjoki – Lapua, liikenneturvallisuuden ja sujuvuuden paranta-
minen, kustannusarvio 28 M€

- Kt 68 Pietarsaaren sisääntuloväylä, liikenneturvallisuuden parantami-
nen, kustannusarvio 9 M€

- Vt 8 Vaasa – Oulu, liikenneturvallisuuden ja sujuvuuden parantaminen,
kustannusarvio 116 M€.

Teuvan kunta pitää erittäin valitettavana, että ELY-keskuksen teiden ylläpi-
toon vuosittain saamien määrärahojen vähäisyyden vuoksi ei alueellisia
tiehankkeita voida jatkossa toteuttaa.  Kunta toivoo määrärahatilanteeseen
pikaista muutosta myös alueellisten hankkeiden toteutuksen mahdollistami-
seksi. Teuvan kunnan alueella kiireisiä ylläpitotoimenpiteitä tarvitsevia teitä
ovat, mm. Mt 682 Teuva – Brännback ja Mt 687 Laihia - Karijoki välillä Teu-
va – Jurva ja Pt 17213 Riippi-Norinkylä.

Ratahankkeisiin ei suunnitelmassa ole otettu kantaa, mutta Teuvan kunta
pitää Suupohjan radan peruskunnostushanketta erittäin tärkeänä

Teuvan kunta toimii aktiivisesti eri yhteistyötahojen kanssa varmistaakseen
kunnan osalta esillä olleiden alueellisten hankkeiden rahoituksen sekä nii-
den toteuttamisen.

Hankkeiden toteutusjärjestys olisi seuraavassa esitetyn lausunnon mukai-
nen:

Teuvan kunta on aikaisemmin esittänyt hankkeiden osalta lausuntonaan
ELY-keskukselle tärkeysjärjestyksessä samoja kohteita kuin ELY-
keskuksen liikenne ja infrastruktuuri –vastuualue aikaisemmassa tienpidon
ja liikenteen suunnitelmassa 2012 – 2016. Kunta esitti kuitenkin, että Teu-
van keskustan kevyen liikenteen järjestelyt Kt:n 67 varrella toteutettaisiin
ensimmäisessä vaiheessa välillä Koskelan jokitien liittymä – Porvarintien
risteys (17183) ja sen jälkeen välillä Porvarintien risteys (17183) - Hakalan-
tien risteys (17197) sisältäen kevyen liikenteen alikulun Mikkiläntien/Kt:n 67
risteyksessä.

Hankkeen tärkeys liikenneturvallisuuden kannalta katsottuna korostuu enti-
sestään koulutoimintojen keskittyessä syksystä 2013 lähtien pääosiltaan
keskustaajamaan.

Lisäksi aikaisemmassa esityksessä on todettu, että Teuvan kunnan alueel-
la on edellä mainittujen hankkeiden lisäksi useita kevyen liikenteen turvalli-
suuden parantamista ja paikallisteiden parantamista/päällystämistä koske-
via kuntalaisten ja kunnan tekemiä aloitteita. Niihin kunta on ottanut kantaa
Vaasan tiepiirin toiminta- ja taloussuunnitelmista antamissaan lausunnoissa
ja viimeksi ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri –vastuualueen tienpi-
don ja liikenteen suunnitelmasta 11.6.2012 antamassaan lausunnossa.
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Kja Ehdotus: Kunnanhallitus päättää antaa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen
liikenne ja infrastruktuuri –vastuualueen tienpidon ja liikenteen suunnitel-
masta 2015 – 2019 seuraavan lausunnon:

Teuvan kunta pitää erittäin valitettavana, että ELY-keskuksen teiden ylläpi-
toon vuosittain saamien määrärahojen vähäisyyden vuoksi ei alueellisia
tiehankkeita voida jatkossa toteuttaa. Kunta toivoo määrärahatilanteeseen
pikaista muutosta, jotta myös alueellisia infra-hankkeita voidaan toteuttaa
em. rahoituksella jatkossakin.

Teuvan kunta sitoutuu toimimaan aktiivisesti eri yhteistyötahojen kanssa
varmistaakseen kunnan osalta esillä olleiden alueellisten hankkeiden rahoi-
tuksen ja niiden toteutuksen.  Kärkihankkeena olisivat kevyen liikenteen jär-
jestelyt Kt:n 67 varrella. Hanke toteutettaisiin vaiheittain edellä selos-
tusosassa esitetyssä järjestyksessä.

Teuvan kunta toivoo että alueella sijaitsevat seudulliset tiet otettaisiin pikai-
sesti ylläpito-ohjelmaan.

Ratahankkeista Teuvan kunta pitää Suupohjan radan mahdollisimman pi-
kaista perusparannusta äärimmäisen tärkeänä.

Teuvan kunta toteaa, että alempiasteiset tiet ovat tärkeä osa maaseutu-
maisissa kunnissa olevaa infrastruktuuria, jonka avulla voidaan turvata kun-
tien yritysten, mittavien maataloustuotantolaitosten ja niiden sivuelinkeino-
jen toimintaedellytykset. Tämän vuoksi valtion tulisi ohjata riittävästi resurs-
seja myös alempiasteisten teiden ylläpitoon.

Päätös: Kunnanhallitus päätti, että lausuntoa tulisi terävöittää alempiasteis-
ten teiden osalta. Pienempien teiden merkitystä halutaan korostaa.  Lau-
suntoa täydennetään virkamiestyönä.

Lisäksi sovittiin, että lausuntoa täydennetään myöhemmin dokumentilla,
missä Teuvan kunnan alueella olevien teiden kehittämistarpeet on listattu
tärkeysjärjestyksessä.
___________
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Sosiaali- ja terveystoimen käyttömenojen sopeutus

Dnro D/193/00.01.00.00/2015

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

Khall 141 § Teuvan kunnan käyttötalous on edelleen voimakkaasti alijäämäinen. Teu-
van kunta on pystynyt viime vuosina sopeuttamaan oman toimintansa me-
noja merkittävästi kolmen ns. säästöpaketin avulla. Alijäämä ei vastaavalla
tavalla ole pienentynyt kasvaneiden sosiaali- ja terveystoimen menojen
vuoksi.

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymässä on tehty pitkäjänteistä
työtä käyttötalousmenojen kasvun hillitsemiseksi. Toimintaa on kehitetty
parilla laajalla selvityksellä, joista toisessa oli apuna ulkopuolinen konsultti.
Viimeksi mainitusta selvityksestä on kevään 2015 aikana laadittu seuranta-
raportti, joka osoittaa, että tehostamistoimia on pystytty varsin hyvin toteut-
tamaan.

Valtakunnallinen sosiaali- ja terveystoimen uudistus epäonnistui viime halli-
tuskaudella. Nyt uudistuksen toteuttamisesta on sovittu pääministeri Juha
Sipilän hallituksen hallitusohjelmassa. Uudistuksen toteuttaminen hallitus-
ohjelmassa esitetyllä tavalla tulee vaatimaan valmistelu- ja siirtymäaikaa
useita vuosia. Valtionosuuksia ollaan myös leikkaamassa samaan aikaan.

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän jäsenkuntien talous ei kes-
tä nykykehitystä, vaan menojen hallintaan on tartuttava päättäväisesti välit-
tömästi.

Kja Ehdotus: Teuvan kunnanhallitus ehdottaa Suupohjan peruspalveluliikelai-
toskuntayhtymälle ja sen omistajakunnille, että pikaisesti käynnistettäisiin
hanke sosiaali- ja terveystoimen kustannusten leikkaamiseksi kuntien kan-
tokykyä vastaavalle tasolle.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
____________
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Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän talousarvion raami vuodelle 2016

Dnro D/206/02.02.00/2015

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

Khall 142 § Kauhajoen kaupungin yhteistoimintalautakunta on kokouksessaan 2.6.2015
päättänyt pyytää kaupungin- ja kunnanhallituksia antamaan kuntakohtaisen
raamin LLKY:n talousarvion laadinnan pohjaksi vuodelle 2016.

Vuoden 2013 tilinpäätöksessä Teuvan maksuosuus oli 22 015 560 euroa.
Vuoden 2014 tilinpäätöksessä Teuvan maksuosuus oli 22 600 518 euroa.
Talousarviossa 2015 Teuvan maksuosuus on  22 150 000 euroa.

Toukokuun loppuun mennessä Teuvan maksuosuus on ylittänyt vuoden
2015 budjetin noin 154 000 eurolla. Tasaisella kustannuskehityksellä bud-
jetti ylittyisi noin 370 000 eurolla.

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus esittää yhteistoimintalautakunnalle, että Teuvan
kunnan talousraami LLKY:ssa on 22 000 000 euroa vuonna 2016. Määrä
sisältää perustoimeentulotuen valtionosuuden.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
___________
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Palvelustrategian laatiminen

Dnro D/194/00.01.01.01/2015

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

Khall 143 § Kunnanhallituksen tuloskortissa talouden osalta yhtenä kriittisenä menes-
tystekijänä ”Ydintoiminnot itse, muut yhteistyöjärjestelyin”. Operatiivisena
keinona on palvelustrategian laatiminen.

Kunnan talouden alijäämä edellyttää merkittäviä muutoksia kunnan kustan-
nusrakenteeseen. Näiden säästöjen saavuttaminen ei onnistu enää entisen
tyyppisillä säästöpaketeilla. On päätettävä palveluista, joista luovutaan,
palveluista joita kehitetään, ja on löydettävä uusia verkostomaisia tapoja
tuottaa palveluja aiempaa edullisemmin.

Kunnan toimintaan on viime vuosina kohdistunut monia muutoksia. Merkit-
tävä osa palvelutuotannosta on jo siirtynyt kuntayhteistyönä tuotettavaksi.
Silti kunnan organisaatiorakenne on pitkälti entisensä. Se ei enää täysin
vastaa nykypäivän tarpeita.

Uusi Kuntalaki on tullut voimaan 1.5.2015. Laissa on monia siirtymäsään-
nöksiä, joten useita pykäliä noudatetaan vasta vuonna 2017. Uusi laki an-
taa kunnille uusia mahdollisuuksia järjestää toimintaansa ja päätöksente-
koaan. Pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelma sisältää lupauksen kokei-
lumahdollisuuksista kunnan toimintojen järjestämisessä.

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että Teuvan kuntaan laaditaan pitkän
tähtäimen palvelustrategia. Strategian laadintaan otetaan mukaan paikalli-
set yrittäjät ja muut keskeiset yhteistyötahot. Strategiassa otetaan kantaa
ainakin seuraaviin asioihin:

- Mitä palveluja kunta tuottaa itse, mitä yhteistyössä muiden kuntien
kanssa, ja mitä kunta ostaa yksityisiltä toimijoilta

-  Kunnallisten liikelaitosten ja kuntien in house –yhtiöiden rooli kunnan
palvelutuotannossa

-  Kunnan näkemys siitä, miten palveluja kehitetään yhteistyössä yksityi-
sen ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Yhdessä palvelustrategian kanssa uudistetaan kunnan päätöksenteko- ja
hallinto-organisaatio vastaamaan 2020-luvun tarpeita. Samalla valmistel-
laan tarvittavat muutokset hallintosääntöön.

Kunnanhallitus nimeää ohjausryhmän palvelustrategian ja organisaatiouu-
distuksen valmisteluun.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus nimesi ohjausryhmään seuraavat:

- Esko Lehtimäki
- Jukka Leppäniemi
- Paula Kaleva
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- Jarmo Kiviluoma
- Anu Mäntylä
- Matti Mäntysaari
- Ville Heikkilä
- Veli Nummela
- Pauliina Niemi
- Jukka Palomäki
- Marko Lähde
_____________
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Vakinaistaminen ryhmäperhepäivähoitajan toimeen 1.8.2015/Elina Tamsi

Dnro D/125/01.01.01.01/2015

Aikaisemmat käsittelyt: Sivistyslautakunta 6.5.2015 § 29 ja 9.6.2015 § 40

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

Sivistysltk 29 §
6.5.2015 Teuvan kunnan hallintosäännössä 39 § todetaan, että   ”Työsopimussuh-

teeseen henkilö voidaan ottaa myös ilman hakumenettelyä silloin, kun hän
on hoitanut vastaavia tehtäviä määräaikaisesti vähintään kuusi kuukautta
kuitenkin siten, että toimi julistetaan haettavaksi vähintään sisäisessä
haussa.”

Vuororyhmiksessä on neljä työntekijää. Työsuhteista kaksi on täytettynä
vakituisesti. Kaksi muuta työsuhdetta on jäänyt avoimeksi eläköitymisen ja
työntekijän poismenon vuoksi. Nämä toimet on täytettynä määräaikaisesti.
Vuororyhmiksessä on hoidossa keskimäärin 12 lasta päivittäin, ja hoidon-
tarvetta lapsilla on varhaisesta aamusta myöhäiseen iltaan, ja viikonloppui-
sin.

Elina Tamsi on toiminut eripituisissa sijaisuuksissa ryhmäperhepäivähoita-
jana (sairas- ja vuosilomasijaisuuksia) 1.8.2011 lukien, ja 1.8.2014 alkaen
avoimen toimen hoitajana Vuororyhmiksessä. Nykyinen määräaikainen
työsopimus päättyy 31.7.2015.
Elina Tamsi on koulutukseltaan lastenhoitaja, ja siten pätevä ryhmäperhe-
päivähoitajan tehtäviin.

Valmistelijan esitys: Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle Elina
Tamsin vakinaistamista toistaiseksi voimassa olevaan ryhmäperhepäivä-
hoitajan toimeen 1.8.2015 lukien, koska määräaikaisuudelle ei ole perus-
tetta. Toimen alkusijoituspaikkana on Vuororyhmis Vaahteramäki.

Sivistysjohtaja Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää hyväksyä valmistelijan esityksen.

Keskustelun kuluessa sivistysjohtaja teki muutetun päätösehdotuksen
seuraavasti:

toimi julistetaan auki sisäisessä haussa hallintosäännön mukaisesti.

Päätös:  Hyväksyttiin muutettu päätösehdotus.
_________

Sivistysltk 40 §
9.6.2015 Vuororyhmiksessä avoimeksi tullut ryhmäperhepäivähoitajan toimi on ollut

haettavana sisäisen haun kautta 2.6.2015 mennessä.

Hakuilmoitus on julkaistu kunnan intranetissä, ja siitä on tiedotettu varhais-
kasvatuksen kaikille hakuaikana työsuhteessa olleille vakituisille ja määrä-
aikaisille työntekijöille.

D: 125/2015§ 144, KHALL 17.8.2015 18:00 Sivu 21

mailto:etunimi.sukunimi@teuva.fi


TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä
Kunnanhallitus 17.08.2015 144 §

Määräaikaan 2.6.2015 mennessä tointa hakivat seuraavat henkilöt:

Samppala Piritta
Tamsi Elina

Yhteenveto hakijoista toimitetaan kokouksessa, ja alkuperäiset hakemus-
asiakirjat on nähtävillä kokouksessa.

Hakijoista Piritta Samppala on työskennellyt varhaiskasvatuksessa
/ryhmiksissä eri pituisissa työsuhteissa vuosina 2010 – 2015 yhteensä n.
32 kk. Pisimpään  Piritta on työskennellyt Norin ryhmiksessä äitiys- ja hoi-
tovapaan sijaisena 2012 – 2014, ja sen jälkeen kiertävänä perhepäivähoi-
taja tehden mm.vuosilomasijaisuuksia ja työntasauspäiviä eri yksiköihin.

Elina Tamsi on työskennellyt ryhmiksissä elokuusta 2011 lukien lähes yh-
denjaksoisesti, vuosiloma- ja sairaslomasijaisena, sekä avoimen toimen
hoitajana, yht. 47,5 kk. Kaikki työsuhteet ovat olleet vuororyhmiksessä yhtä
kahden viikon pituista jaksoa lukuun ottamatta.

Valmistelijan esitys: Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle Elina
Tamsin vakinaistamista toistaiseksi voimassa olevaan ryhmäperhepäivä-
hoitajan toimeen 1.8.2015 lukien, koska määräaikaisuudelle ei ole perus-
tetta. Toimen alkusijoituspaikkana on Vuororyhmis Vaahteramäki.

Sivistysjohtaja Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää hyväksyä valmistelijan esityksen.

Päätös: Hyväksyttiin.
___________

Khall 144 §
17.8.2015
Kja Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy sivistyslautakunnan esityksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
____________
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Taidetalo ja Syreenin koulun tilojen käyttö

Dnro D/351/00.01.02/2014

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

Khall 145 § Tulevaisuuslautakunnan järjestämässä ideakilpailussa jätettiin mm. seu-
raava ideat:

17)  Taidetalo Teuvalle! (nimimerkki: Arki mukaan taiteeseen”), 3. palkinnon voitta-
nut idea)

”Lähtötilanne: Teuvan keskustassa ei ole asianmukaisia tiloja Kansalais-
opiston kuvataidetoiminnan järjestämiselle. Kulttuuritalo Orrelan luok-
kahuoneet eivät sovellu kunnolliseen maalaus-, lasi- tai keramiikkatöi-
den tekoon. Työtiloissa pitäisi olla puitteet töiden työstämiseen alusta
loppuun asti. Kokokaan ei saisi olla rajoitteena.
Lisäksi mahdollisuus taidegrafiikan tekoon voisi saada opistolle uusia
harrastajia. Puupiirros ja linoleikkaus ei tarvitse suuria investointeja,
kuten syväpainotekniikat. Keramiikkauunin puute on myös iso miinus.

Taidetalo Teuvalle!

Ehdotus: Teuvan keskustassa on paljon tyhjää liiketilaa - kirpputoreja-
kin alkaa olla tämän kokoiselle kunnalle tarpeeksi ja autio liiketila on
masentava näky katukuvassa. Sopivasta liikeillasta remontoitaisiin poh-
jalaisittain kökkäperiaatteella kaikille kuntalaisille avoin Taidetalo!

Täällä voisivat kokoontua Kansalaisopiston kuvataideryhmät; heillä oli-
si tilaa "levittäytyä" ja lupa "sutata!" Töille ja tarvikkeille olisi tarpeeksi
säilytystilaa, kaikkea ei tarvitsisi käyntikerran jälkeen siivota pois näky-
vistä. Taidetalosta löytyisi perustarvikkeet käyttöön.
Tilassa voisi toimia myös lasten ja nuorten kuvataiteen perusopetus.
Olisi hienoa, jos tilaa saisivat käyttää kaikki taiteesta sekä sen luomi-
sesta pitävät.

Lisäksi tilan antaessa kooltaan myöten, siellä voisi pitää taidenäyttelyi-
tä ja järjestää kahvilatoimintaa.
Gallerian ja kahvilan pyörittäminen toimisi trillalaisten, toimintakeskuk-
sen väen, työharjoittelijoiden ja -kokeilussa olevien voimin.

Teuvalta löytyy remontointiin ammattitaitoista ja osaavaa väkeä: TEA-
Kista saa oppilastöinä puusepän, verhoilijan ja maalarin apuja.
Kalusteiden ei tarvitsisi olla uusia, vaan kierrätettyjä ja uudelleen tuu-
nattuja. Trillalaiset saisivat osallistua seinien maalaukseen ym. kun-
nostukseen.
Kunnasta löytyy myös ilmastointi- ja sähköalan yrityksiä ja rakennustar-
vikkeita myyviä liikkeitä.

Mitä taiteen luomiseen tulee – vain mielikuvitus on rajana! Ei anneta
puitteiden sitä estää!”

-------

27)  Kunta tarjoaa nimellisellä vuosivuokralla tiloja tyhjilleen jäävästä Syreenin kou-
lusta erilaisten kulttuuritoimijoiden käyttöön  (nimimerkki ”Kulttuurikin kunniaan”)
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”Ehdotamme, että kunta tarjoaisi nimellisellä vuosivuokralla tiloja tyhjil-
leen jäävästä Syreenin koulusta, erilaisten kulttuuritoimijoitten käyttöön
(esim. musiikki, teatteri, tanssi, kuvataide, kädentaidot). Tällaisista pysy-
västi käytettävissä olevista tiloista on teuvalaisilla harrastajilla huutava
pulla. Harrastajat/yhdistykset voisivat itse kunnostaa tilojaan ja saada
kaikenikäisiä mukaan myös yhdistys-/talkootoimintaan yhä enenevässä
määrin.”

Tulevaisuuslautakunta on 9.6.2015 käsitellessään ideoita päättänyt yhdis-
tää nämä kaksi ideaa ja toimittaa ne kunnanhallituksen jatkojalostettavaksi.
Teuvan kuntaan ollaan laatimassa kiinteistöstrategiaa. Sen keskeisenä ta-
voitteena on vähentää käytössä olevien tilojen määrää.

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus toteaa, että ideaa käsitellään kiinteistöstrategian
laadinnan yhteydessä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
____________
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Norin Nuorisoseura ry:n hanke jääkiekkokaukalon korjaamiseksi

Dnro D/195/00.01.05/2015

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

Khall 146 § Norinkylän jääkiekkokaukalon laidat ovat vaurioituneet, ja Norin Nuoriso-
seura Ry on valmistellut hankkeen, jolla korjaus voitaisiin rahoittaa. Nuori-
soseura hakee ELY-keskukselta rahoitusta hankkeelle, jonka kustannusar-
vio on  10 982 euroa. Rahoitusta haetaan Manner-Suomen maaseudun ke-
hittämisohjelmasta 2014 – 2020. Hankkeeseen tarvitaan kuntarahoi-
tusosuutta 1 647 euroa.

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus päättää myöntää hankkeelle tarvittavan kuntara-
hoitusosuuden 1 647 euroa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
____________
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Kunnanvaltuuston kokouksen 15.6.2015 päätösten täytäntöönpano

Dnro D/187/00.02.01/2015

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

Khall 147 § Kuntalain 39 §:n (410/2015) mukaan kunnanhallitus vastaa valtuuston pää-
tösten täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kuntalain 96 §:n mu-
kaan kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta, jos kun-
nanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjes-
tyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on
muuten lainvastainen. Tällöin asia on viipymättä saatettava valtuuston uu-
delleen käsiteltäväksi

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus toteaa, että kunnanvaltuuston päätökset
15.6.2015 ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, eivätkä mene valtuus-
ton toimivaltaa ulommaksi, eivätkä muutoinkaan ole lain tai asetuksen vas-
taisia, joten kunnanhallitus päättää panna päätökset täytäntöön.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
____________
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Hallintokuntien ja viranhaltijain pöytäkirjat sekä mahdollisesti kunnanhallituksen käsittelyyn
otettavat asiat, kunnanhallitus 17.8.2015

Dnro D/187/00.02.01/2015

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

Khall 148 § Kunnan hallintosäännön 62 §:n määräyksiin viitaten esitellään kunnanhalli-
tukselle seuraavat pöytäkirjajäljennökset:

- rakennuslautakunta 25.6.2015
- sivistyslautakunta 9.6.2015 ja 23.6.2015
- tekninen lautakunta 25.6.2015 ja 30.6.2015
- tulevaisuuslautakunta 9.6.2015

 sekä viranhaltijapäätökset:

Kunnanjohtajan päätökset:

4-6/2015 Vuosilomien vahvistamispäätöksiä
12-16/2015 Henkilöstöpäätöksiä

Hallintojohtajan päätökset:

1/2015 Laskujen kierrätys henkilökunnan lomien aikana 6.7.-2.8.2015
2/2015 Liikehuoneiston vuokrasopimus Porvarintie 20 A 2
23-24/2015 WEB-henkilöstöpäätöksiä
7/2015 HRM-lomapäätös

Maanrakennusmestarin / teknisen toimen päällikön päätös:

7/2015 Kunnan etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen

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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Ilmoitusasiat, kunnanhallitus 17.8.2015

Dnro D/187/00.02.01/2015

Lisätiedot: toimistosihteeri Raija Luopa, p. 040 386 4698
sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi

Khall 149 § Kunnanhallituksen tietoon saatetaan seuraavaa:

- Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen työlli-
syyskatsaukset 5-6/2015:

toukokuu -15  kesäkuu -15

Työttömiä työnhakijoita 247 246
(ml. henk.koht. lomautetut)
- miehiä 138 133
- naisia 109 113
- alle 25-vuotiaita   18   27
- yli 50-vuotiaita 127 113
- yli vuoden työttömänä   46   43
Avoimia työpaikkoja   11     9
Työttömyysaste (%) 10,5 10,4

- Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös,
jonka mukaan Etelä-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimiston Alavuden
toimipaikka lakkautetaan 1.9.2015 lähtien ja Kauhavan toimipaikka
1.12.2015 lähtien. Etelä-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimistolla on toi-
mipaikat tämän jälkeen Alajärvellä, Kauhajoella ja Seinäjoella.

- Energiavirasto on päätöksellään 11.6.2015 myöntänyt EPV Tuulivoima
Oy:lle hankeluvan hakemuksen mukaisen 110 kV Paskoonharju - Perälä
sähköjohdon rakentamiselle

- Jukon luottamusmiesilmoitus 16.6.2015, jonka mukaan Jukon luotta-
musmiehiksi ajalle 1.8.2015 – 31.7.2018 on valittu seuraavat henkilöt:
pääluottamusmies Sanna-Maija Loukasmäki
luottamusmies Ville Kiviharju
varaluottamusmies Pirjo Mäki-Turja

- Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on 18.6.2015 toimittanut seu-
raavat työsuojelutarkastusten tarkastuskertomukset tiedoksi: koulukes-
kuksen keittiö, Teuvan kunnankirjasto ja kunnantalo

- Oikeusministeriön kirje 13.5.2015; Eduskuntavaalien 2015 vaalimenoista
kunnille suoritettavan kertakorvauksen määräksi on vahvistettu 2,10 eu-
roa jokaiselta vuoden 2015 eduskuntavaalien lainvoimaiseen äänioi-
keusrekisteriin otetulta kunnan asukkaalta.

- Suupohjan Lottaperinneyhdistys ry:n kiitokset kunnan myöntämästä tu-
esta

- Suupohjan Seutupalvelukeskus Oy:n hallituksen kokouksen pöytäkirja
17.6.2015
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Kja 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 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnal-

lisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:

Pykälät:  134 – 141, 145 ja 147 - 149

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pykälät:   142 – 144  ja 146

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: 142 – 144  ja 146

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

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