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TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä
Kunnanhallitus 21.09.2015 158 §

M-Partners Oy:n toimitilaratkaisu

Dnro D/236/02.07.00/2015

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

Khall 158 § M-Partners Oy toimii kunnan rakennuttamassa ja yrityksen kunnalta vuok-
raamassa teollisuushallissa Horontien varressa. Nykyisin yrityksellä on käy-
tössään vuokratila myös Kauhajoella. Yrityksen toiminta on kehittynyt
myönteisesti ja sen kasvunäkymät ovat hyvät. Uusiin haasteisiin vastaami-
nen edellyttää isompia ja toimivampia toimitiloja.

Kunnanjohtaja on neuvotellut tilanteesta yrityksen kanssa. Kunnanhallitusta
on informoitu asiasta kunnanhallituksen kokouksen yhteydessä 7.9.2015.
Neuvottelujen tuloksena on päädytty seuraavansisältöiseen ratkaisuun:

Yritys rakennuttaa nykyisen Teuvan toimitilansa viereen uuden 4 000 m2:n
suuruisen ja 13 metriä korkean teollisuushallin. Teuvan kunta sitoutuu os-
tamaan hallin sen valmistuttua 2 600 000 euron hintaan. Kunta ja yritys so-
pivat uuden hallin vuokraus- ja lunastusmenettelystä. Uutta ja vanhaa hallia
koskevat vuokraus- ja lunastusehdot sisällytetään samaan sopimukseen.
Vuokrasopimus on pituudeltaan 10 vuotta. Vuokran määrä vastaa 2 %:n
vuotuista korkoa kunnan hankkeisiin sitoutuneesta pääomasta. Lisäksi yri-
tys maksaa lisävuokraa sopimuskauden 1. – 3. vuotena 5 000 euroa kuu-
kaudessa. Sopimusvuosina 4 – 7 lisävuokra on 9 000 euroa kuukaudessa
ja sopimusvuosina 8 – 10 puolestaan 12 000 euroa kuukaudessa. Vuok-
raan lisätään arvonlisävero. Yrityksellä on oikeus lunastaa halli sopimus-
kauden aikana tai sen päättyessä hinnalla, joka on sopimuksen tekohetkel-
lä vanhan hallin jäljellä olevan lyhentämättömän pääoman (n. 1,5 miljoonaa
euroa) ja uuden hallin ostohinnan (2,6 miljoonaa) summa vähennettynä sii-
hen mennessä maksetuilla lisävuokrilla (alv 0 %). Yritys voi pienentää lu-
nastushintaa maksamalla ylimääräistä lisävuokraa sopimuskauden aikana.
Kauppakirja ja vuokrasopimus valmistellaan hallin rakennusaikana, ja kun-
nanhallitus päättää niiden hyväksymisestä.

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se päättäisi hy-
väksyä toimitilajärjestelyn edellä kuvatulla tavalla ja osoittaisi tarkoitukseen
2,6 miljoonan euron suuruisen määrärahan vuoden 2016 talousarvioon.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
_____________
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TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä
Kunnanhallitus 21.09.2015 159 §

Viafin West Welding, sosiaalitilojen rakentaminen

Dnro D/235/02.07.00/2015

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

Khall 159 § Viafin West Welding Oy:n sosiaalitilat eivät vastaa yrityksen nykytarpeita.
Yrityksen kehitysnäkymät ovat hyvät, mutta myös pääomia vaativat. Yritys
on esittänyt toiveen, että kunta voisi rakennuttaa sille uudet sosiaalitilat, jot-
ka yritys sitten vuokraisi lunastusperiaatteella. Uudet tilat on tarkoitus sijoit-
taa yrityksen nykyisten sosiaalitilojen paikalle, jotka ensin purettaisiin pois.
Näin ollen purku- ja rakennustöiden pitäisi sujua varsin nopeasti, jotta yri-
tyksen toiminnalle ei aiheutuisi pitkäaikaista haittaa. Niinpä asiasta on neu-
voteltu siirrettäviin tiloihin erikoistuneen M-Partners Oy:n kanssa.

Tarvittavien tilojen koko olisi 176 m2. Kustannusarvio purku- ja rakennus-
töistä on 194 000 euroa. Kunnanjohtaja on neuvotellut järjestelystä, jolla
Viafin Group Oy:n omistama Kiinteistö Oy Teuvan Teollisuustie 2 rakennut-
taisi tilat, jonka jälkeen kunta ostaisi tilat yritykseltä. Kunta edelleen vuok-
raisi tilat yritykselle 10 vuoden lunastussopimuksella. Tiloista maksettava
vuokra olisi 2 %:n korko sitoutuneelle pääomalle lisättynä puolivuosittain
maksettavalle (20 erää) lyhennyserälle. Yritys vastaa tilojen käyttökustan-
nuksista ja kunnossapidosta. Kauppakirja ja lunastussopimus valmistellaan
rakentamisaikana, ja ne tuodaan erikseen kunnanhallituksen hyväksyttä-
viksi.

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se päättäisi hy-
väksyä toimitilajärjestelyt edellä kuvatulla tavalla ja osoittaisi tarkoitukseen
194 000 euron suuruisen määrärahan.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
_____________
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TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä
Kunnanhallitus 21.09.2015 160 §

Äijäntuuli Oy:n suunnittelutarveratkaisuhakemus tuulivoimalan rakentamiseksi, Horonkylä

Dnro D/220/10.03.00.03/2015
Valmistelija / lisätiedot: rakennustarkastaja Vesa Osmo, p. 0500 286 115
sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi

Khall  160 § Äijäntuuli Oy on jättänyt suunnittelutarvehakemuksen, joka koskee yhden
2,5 - 3,8 MW:n tuulivoimalan rakentamista Teuvan kunnan Horonkylän tilal-
le 846-401-2-36. Voimala tulisi Närvijoentietä n. 2.1 km päähän Horontien
risteyksestä; rakennuspaikan osoite on Närvijoentie 221, 64740 HORO.
Tuulivoimalan napakorkeus on 136 metriä ja kokonaiskorkeus n. 186 met-
riä, nimellisteho 2,5 - 3,8 MW (+mahdollinen jalustan korkeus).

Perustelut
Äijäntuuli Oy on vuokrannut rakennuspaikaksi metsätilan 846-401-2-36 Au-
lis Lahdelta, joka asuu suunnitellusta voimalasta n. 1400 metrin päässä.
Hakijan mukaan alle 1500 m etäisyydellä on neljä asuintaloa, ja lähimpään
asuttuun taloon on 1370 m. Kumpula –niminen tila lännessä 1270 metrin
etäisyydellä on asumaton. Koskenniemenpaikan ja Lahdenpaikan talot ovat
kaikki 1500-2000 metrin etäisyydellä voimalasta, mutta pääosin metsän
tai/ja rakennusten suojaamina.
Lahtisnevalla oleva lihakarjanavetta on 1350 m ja sikala Närvijoentie 85
kohdalla 1400 metrin etäisyydellä. Peltoaukean vuoksi voimala näkyy sel-
vimmin ja kauimmas suoraan länteen 3500 m päähän. Hakijan mukaan
muualla kylällä metsä, ulkorakennukset ja puut peittävät näkymää tuulivoi-
malaan.

Rakennuspaikan naapurit ovat antaneet suostumuksensa hankkeelle.
ELY:stä saadussa 2.9.2015 päivätyssä lausunnossa ei ole nähty oleellisia
esteitä voimalan rakentamiseksi.

Hankkeen suunnittelutarveratkaisu- ja rakennuslupahakemuksen vireilletu-
losta on ilmoitettu Tejukassa 12.8.2015.

Hankkeen toteuttamisesta on jätetty 3 muistutusta (ja 1 rakentamisen kaa-
pelivedoista). Hakija on antanut niihin vastineen.

Melumallinnuksessa lähimmän talon (mainittu Kumpula-niminen tila) koh-
dalla ylletään 31 dB:iin, seuraavien osalta jäädään hieman alle 30 dB:iin.
Tuulivoiman ulkomelun yöaikainen ohjearvo on ollut asunnoille 40 dB ja
vapaa-ajan asunnoille 35 dB. Uudessa 1.9.2015 voimaan tulleessa asetuk-
sessa uudeksi yöaikaiseksi raja-arvoksi asunnoille ja vapaa-ajan asunnoille
tulee 40dB.

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että Äijäntuuli Oy:lle myönnetään suun-
nittelutarveratkaisu varsinaisen rakennusluvan hakemiseen tuulivoimalan
rakentamiseksi Horonkylän tilalle 846-401-2-36.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Sakari Tamsi ei esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn, eikä päätöksen-
tekoon.
_______________
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TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä
Kunnanhallitus 21.09.2015 161 §

Norin koulun myynti

Dnro D/109/12.00.01.01/2014

Aikaisemmat käsittelyt: Kunnanhallitus 17.11.2014 § 247, 16.2.2015 § 45, 30.3.2015 § 87 ja 7.9.2015 § 152

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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TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä
Kunnanhallitus 21.09.2015 161 §

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.
____________

Khall 87 §
30.3.2015
Kja Ehdotus: Kunnanhallitus päättää laittaa uudelleen myyntiin Santala 846-

404-6-1 ja Jussila 846-404-69-0 määräaloilla sijaitsevan Norin kouluraken-
nuksen samoin ehdoin kuin aikaisemmin. Myynti-ilmoitus julkaistaan kun-
nan kotisivuilla, Ilkassa, Pohjalaisessa, Suupohjan Seudussa sekä etu-
ovi.com palvelussa. Tarjoukset tulee jättää viimeistään 21.8.2015 klo 14.00
mennessä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
____________

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

Khall 152 §
7.9.2015 Norin koulusta on ollut myynti-ilmoitus kunnan kotisivuilla, Ilkassa, Pohjalai-

sessa, Suupohjan Seudussa sekä etuovi.com palvelussa.

Määräaikaan mennessä tuli kaksi tarjousta:

- Pia ja Mikko Rintala  20 000,00 euroa
- Sauli Kaari    5 000,00 ”

Määräala kiinteistöstä Santala 6:1, pinta-ala 1080 m2 , sekä määräala kiin-
teistöstä Jussila 69:0, pinta-ala 4100 m2,  koulurakennuksen kerrosala
655,0 m2, ulkorakennuksen kerrosala 223  m2. Kirjanpitoarvo on yhteensä
56 803,83 euroa.

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus päättää käynnistää neuvottelut korkeimman tar-
jouksen tehneen kanssa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
____________
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TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä
Kunnanhallitus 21.09.2015 161 §

Khall  161 §
21.9.2015 Kunnanjohtaja on 10.9.2015 neuvotellut korkeimman tarjouksen jättäneen

tarjoajan kanssa.

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus päättää myydä kiinteistön Pia ja Mikko Rintalan
jättämän tarjouksen mukaisesti 20 000 eurolla Apila hoiva ja kotipalvelut
Oy:lle.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
____________
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TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä
Kunnanhallitus 21.09.2015 162 §

Ent. Simonhovin kiinteistön myynti

Dnro D/100/10.03.02/2015

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

Khall 88 §
30.3.2015 Palvelukoti Simonhovi osoitteessa Tallilankuja 2 on lakkautettu vuoden

2013 lopussa. Kiinteistö on ollut tyhjillään.

Talouden tasapainottamiseen tähtäävänä toimenpiteenä kiinteistömassan
vähentäminen tuo säästöjä teknisen toimen tilahallinnon kuluihin.

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus päättää

1) laittaa myyntiin Tallilankuja 2:ssa sijaitsevan ent. Simonhovin kiinteistön
Ristiluoma 846-402-7-232;

2) että, kiinteistö myydään tarjousten perusteella ja ostajan valinnassa
huomioidaan mm. seuraavat asiat: ostajan esittämä suunnitelma ostet-
tavan kiinteistön käyttötarkoituksesta ja sen vaikutus lähialueen ja kun-
nan elinvoimaan, ostajan kyky ja resurssit toteuttaa esitetyn käyttötarkoi-
tuksen mukaiset suunnitelmat, ostotarjouksen tarjoushinta;

3) antaa tekniselle toimelle tehtäväksi käynnistää myyntitoimenpiteet ja
myynnin päätöksenteon valmistelun. Myynti-ilmoitus julkaistaan kunnan
kotisivuilla, Ilkassa, Pohjalaisessa Suupohjan Seudussa sekä etu-
ovi.com palvelussa. Tarjoukset tulee jättää viimeistään 21.8.2015 klo
14.00 mennessä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
____________

Khall  162 §
21.9.2015 Kiinteistön myynnistä on ollut myynti-ilmoitus Ilkassa ja Pohjalaisessa

3.5.2015, Suupohjan seudussa 7.5.2015 ja kunnan www-sivuilla sekä etu-
ovi.com palvelussa.

Määräaikaan mennessä ei tullut yhtään tarjousta. Määräajan jälkeen
4.9.2015 saatiin yksi tarjous, tarjoushinta on 15 250 euroa. Tarjous esitys-
listan oheistietona.

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus päättää myydä kiinteistön jätetyn tarjouksen mu-
kaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
____________
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TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä
Kunnanhallitus 21.09.2015 163 §

Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö; Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta
annetun lain eräiden velvoitteiden voimassaolon jatkamisesta

Dnro D/71/00.04.00/2014

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

Khall 163 § Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoa lausuntopalvelu.fi –palvelun
kautta lakiesityksestä, jolla ns. Paras-lainsäädännön voimassaoloaikaa jat-
kettaisiin vuoden 2018 loppuun. Vastausaikaa on 20.10.2015 asti.

Nykylainsäännön mukaan yhteistoimintavelvoitteet sosiaali- ja terveyden-
huollon järjestämiseksi ovat voimassa vuoden 2016 loppuun. Lain tarkoi-
tuksena on ollut varmistaa kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun
lain mukaisten sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueiden toimin-
nan jatkuminen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen
toteutumiseen saakka.

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus päättää antaa liitteen mukaiset vastaukset lau-
Liite suntopyyntöön.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
____________
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1

Laatija: Sosiaali- ja terveysministeriö

Vastauksen määräpäivä: 20.10.2015

SUOMENKIELISET KYSYMYKSET
1. Katsotteko, että laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain eräiden velvoitteiden
voimassaolon jatkamisesta koskee kuntaanne?
x Kyllä

Ei
En osaa sanoa

Voitte perustella edellistä vastaustanne.

2. Pidättekö kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain eräiden velvoitteiden voimassaolon
jatkamista tärkeänä?
x Kyllä

Ei
Ei kantaa

Voitte perustella edellistä vastaustanne.

3. Pitäisikö velvoitteita muuttaa jollain tavalla?

Kyllä
x Ei

Ei kantaa

Voitte perustella edellistä vastaustanne.
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TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä
Kunnanhallitus 21.09.2015 164 §

Lausunto Etelä-Pohjanmaan Ely-keskukselle vuoden 2016 taksilupakiintiöiden vahvistamista
varten

Dnro D/231/00.01.00.04/2015

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

Khall  164 § Etelä-Pohjanmaan Ely-keskus pyytää kunnan lausuntoa 14.10.2015 men-
nessä taksien riittävyydestä, esteettömän kaluston määrästä sekä taksipal-
veluiden laadusta alueellaan. Taksipalvelujen riittävyyden osalta pyydetään
erityisesti huomioimaan sosiaali- ja terveystoimen sekä opetustoimen hen-
kilökuljetusten järjestämistarpeet. Tietoa pyydetään myös siitä, kuinka mo-
nella on oikeus käyttää esteetöntä autoa. Kunnan kuljetuspalveluja koske-
van viimeisimmän tarjouskilpailun osalta pyydetään kohteittain tiedot saatu-
jen tarjousten lukumääristä.

Kunnat valvovat ostamansa liikenteen hoitoa sopimusehtojen nojalla. Ely-
keskus pyytää kuntaa ilmoittamaan, kuinka usein ja millaisiin ostoliikenteen
laatua koskeviin sopimusrikkeisiin kunta on joutunut puuttumaan viimeisen
vuoden aikana. Lausunnossaan kunta voi myös ottaa yleisesti kantaa taksi-
liikenteen laatutasoon alueellaan. Lausunnon mukana palautettava taksi-
palvelujen riittävyyttä ja laatua kuvaava lomake sekä päätös taksilupien
enimmäiskiintiöistä v. 2015 ovat esityslistan ohessa.

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan seuraavaa:

Teuvalla harjoittaa luvanvaraista taksiliikennettä yksitoista (11) taksiautoili-
jaa yhteensä kahdellatoista (12:lla) taksiluvulla. Teuvalla on taksilupa (5543
asukasta, 12 lupaa) 462 asukasta kohden, joka on suunnilleen maakunnan
ja ympäristökuntien keskitasoa.

Teuvan henkilöautotakseista on yksi (1) invataksi ja kolme (3) autoa on va-
rustettu vaihtoehtoisvarustuksella (2 pyörätuolipaikkaa autoa kohden). Li-
säksi kaksi pikkubussia on varustettu invahissillä. Esteettömyysajoneuvo-
kalusto on tarpeisiin nähden riittävä.

Ongelmana on esiintynyt kuntakeskuksessa silloin tällöin päiväsaikaan tak-
sin saantivaikeutta lyhyisiin matkoihin, esim. lääkärissäkäynteihin.

Kunnan kouluverkkoon on tullut muutoksia koulujen lakkauttamisten vuoksi.

Yhteenvetona voidaan todeta, että nykyiset taksilupamäärät ovat kun-
nan tarpeiden kannalta katsottuna riittäviä, eikä tässä vaiheessa ole
tarvetta uusiin taksilupiin.

Teuvan kunta puoltaa taksilupakiintiöksi 12 henkilöautotaksilupaa,
joista 1 on invataksi ja 3 vaihtoehtoisvarustettua autoa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
_____________
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Selvitys sote-palveluiden tuottamisesta yhteistyössä Kuusiokuntien yhteistoiminta-alueen ja
yksityisen toimijan kanssa; työryhmän nimeäminen

Dnro D/230/00.04.01/2015

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

Khall  165 § Yksi kuntien suurimmista lakisääteisistä tehtäväalueista on sosiaali- ja ter-
veyspalvelujen järjestäminen kuntalaisille. Tehtäväalue on laaja ja tarkoin
säädelty sekä laein, asetuksin että viranomaismääräyksin. Sosiaali- ja ter-
veyspalvelut on myös suurin kuntien kustannuserä.

Kansallisella tasolla kustannuskehitykseen on pyritty vaikuttamaan mm.
laajentamalla järjestämisvastuuta koskemaan suurempia alueita. Ns. PA-
RAS –lain perusteella Suupohjan kunnat perustivat yhteistoiminta-alueen,
jossa ko. palveluiden tuottamisesta on 2009 alusta vastannut Suupohjan
peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (LLKY). Tällä hetkellä Paras-puitelaki
on voimassa 2016 loppuun asti.

Pääministeri Juha Sipilän hallituksen ohjelman mukaan sosiaali- ja terveys-
palveluiden uudistamista jatketaan. Jatkossa sosiaali- ja terveyspalvelut
tuotetaan alueellisesti siten, että alueilla tulee olla riittävä väestöpohja, so-
te-infrastruktuuri sekä taloudellinen kantokyky.  Uudistuksen tavoitteena on
terveyserojen kaventaminen ja kustannusten hallinta. Sote-palvelujen alu-
eellistaminen tarkoittaa kunnille vähintäänkin muutoksia palvelutasoon,
päätöksentekoon (vaikutusmahdollisuuksiin) sekä rahoitukseen.

Uudistuksen toteuttaminen hallitusohjelmassa esitetyllä tavalla tulee vaati-
maan valmistelu- ja siirtymäaikaa useita vuosia. Paras-puitelain mukaisia
sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoimintavelvoitteita aiotaan jatkaa vuo-
den 2016 jälkeen siihen saakka, kunnes sosiaali- ja terveydenhuollon jär-
jestäminen siirtyy sote-alueille vuoden 2019 alussa.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannukset ovat nousseet alueellamme
enemmän kuin Suupohjan kuntien valtionosuudet ja verotulot. Tasapaino-
tuspyrkimyksistä huolimatta sote-kustannukset ovat karanneet alueen kun-
tien taloudellisen kantokyvyn yli. Suupohjan kunnilla ei siten ole aikaa odot-
taa vuosia sote-uudistuksen lupaamia kustannussäästöjä.

Teuvan kunnanhallitus on tehnyt aloitteen, jonka tavoitteena on selvittää
mahdollisuudet leikata kustannuksia LLKY:n toiminnassa kuntien kantoky-
kyä vastaavalle tasolle.

Tämän lisäksi kuntien välisissä keskusteluissa on päädytty siihen, että
LLKY:n kustannusleikkausten selvittämisen rinnalla tulee selvittää myös
muut mahdollisuudet tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita: viipymättä tulee
selvittää palveluiden tuottamista yhteistyössä Kuusiokuntien yhteistoiminta-
alueen ja yksityisen toimijan kanssa.

Pihlajalinna Oy:n  toimitusjohtaja Mikko Wiren on käynyt pitämässä Suu-
pohjan kunnallisjohdolle tiedotustilaisuuden Kauhajoella 22.6.2015, jolloin
hän esitteli Pihlajalinnan toimintamallia. Pihlajalinna-yhteistyön kuntakoke-
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muksista olivat ko. tilaisuudessa kertomassa Mänttä-Vilppulan virka- ja luot-
tamushenkilöedustajat. Keskustelutilaisuuden jälkeen kunnallisjohto on
käynyt tutustumassa Kuusiokuntien yhteistoiminta-alueeseen ja saanut kir-
jallisesti vastaukset eri tilaisuuksissa esitettyihin kysymyksiin.

Jotta yhteistyöselvityksessä voidaan edetä pintaa syvemmälle, tulee kunti-
en nimetä työryhmä, joka kokoaa Suupohjan kuntien valtuustoille yhteen-
vedon ja esittelyn vaihtoehtoisesta sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamis-
mallista. Asia esitellään kuntien valtuustoille yhteistilaisuuksissa ja tarvitta-
essa päätöksenteon tueksi pidetään kuntakohtaisia tilaisuuksia.

Selvityksellä tavoitellaan konkreettista esitystä vaihtoehtoisesta sosiaali- ja
terveyspalveluiden tuottamismallista yhteistyössä yksityisen yrityksen
kanssa ja osana laajempaa yhteistoiminta-aluetta.

Keskeisiä tavoitteita vaihtoehtoiselle mallille tulee olla
- että sosiaali- ja terveyspalvelujen säilyvät hyvällä tasolla ja niihin tarvit-

tava henkilöstö pystytään rahoittamaan kunnan tuloilla
- Palveluita kehitetään kuntalaisten ja palvelunkäyttäjien näkökulmasta
- Sosiaali- ja terveyspalvelut edistävät kuntalaisten terveyttä ja hyvinvoin-

tia, ja niitä toteutetaan yhdessä muiden kunnan toimijoiden, kolmannen
sektorin sekä kuntalaisten kanssa

- Sähköisiä, mobiili- sekä liikkuvia palveluita kehitetään, jotta palveluiden
kuntalaislähtöisyys, saavutettavuus, vaikuttavuus ja kustannustehok-
kuus lisääntyvät

- Operatiivinen päätöksenteon tulee säilyä alueella
- Suupohjan kunnilla tulee olla todellinen mahdollisuus vaikuttaa omassa

kunnassa tarjottaviin palveluihin
- Kunnilla tulee olla selvä käsitys kustannuskehityksestä ja siihen vaikut-

tavista seikoista. Kustannuskehityksen tulee olla ennustettavaa.
- Yhteistyömallin tulee mahdollistaa sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestä-

misen ja toteuttamisen valmiiksi kilpailutettuun sopimukseen perustuen.

Selvitys vaihtoehtoisesta tuottamismallista tulee laatia kuntien ja LLKY:n
yhteistyönä siten, että valmisteluun osallistuu kustakin kunnasta yksi henki-
lö, Liikelaitoskuntayhtymästä johtaja ja tilaajan edustajana toimii Erja Hei-
kinniemi. Tarvittaessa työryhmä kutsuu valmisteluun asiantuntijoita.

Selvityksen tulee olla valmis siten, että tarvittaessa talousarviovalmistelus-
sa voidaan huomioida muutokset.

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että Teuvan kunta osallistuu edellä ku-
vaillun selvityksen laatimiseen ja nimeää edustajakseen valmistelutyöryh-
mään kunnanjohtaja Veli Nummelan.

Jarmo Kiviluoma esitti puheenvuorossaan, että Teuvan kunta ei osallistuisi
selvitykseen, jossa Teuvan sosiaali- ja terveyspalvelut siirrettäisiin pörssi-
yhtiön hallintaan.

Anu Mäntylä esitti puheenvuorossaan kannattavansa Jarmo Kiviluoman
esitystä.
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Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava
kannatettu esitys, asiasta oli äänestettävä, ja teki seuraavan äänestysesityk-
sen, joka hyväksyttiin: ne, jotka kannattavat esittelijän ehdotusta, äänestävät
jaa, ja ne, jotka ovat Kiviluoman esityksen kannalla, äänestävät ei.

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä jaa äänestivät Arto Heinola, Paula
Kaleva, Jukka Leppäniemi, Aulis Ranta-Muotio, Johanna Riippi, Sakari
Tamsi ja Minna-Liisa Tuisku. Ei äänestivät Jarmo Kiviluoma ja Anu Mänty-
lä.

Päätös: Puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen päättäneen äänin 7-2 osal-
listua selvityksen laatimiseen.  Valmistelutyöryhmään edustajaksi nimettiin
Veli Nummela.
___________
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Etelä-Pohjanmaan liiton lausuntopyyntö edustajien nimeämisestä Länsi- ja Sisä-Suomen lii-
kuntaneuvostoon toimikaudelle 2016-2019

Dnro D/234/00.01.00.00/2015

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

Khall  166 § Uuden liikuntalain 390/2015 7 §:n mukaan aluehallintovirastossa on asian-
tuntijaelimenä alueellinen liikuntaneuvosto, jonka maakunnan liitto asettaa.

30.4.2015 annetussa valtioneuvoston asetuksessa liikunnan edistämisestä
(5 ja 6 §) on säädetty alueellisen liikuntaneuvoston asettamisesta, toimi-
kaudesta ja kokoonpanosta sekä tehtävistä.

Alueellisen liikuntaneuvoston asettaa maakunnan liitto kuultuaan liikunnan
eri aloja edustavia yhteisöjä sekä liikunnan toimialan merkittäviä yhteistyö-
tahoja. Jos aluehallintoviraston toimialueella on useita maakuntien liittoja,
asettavat liitot yhdessä yhden liikuntaneuvoston aluehallintoviraston toimi-
alueelle. Liikuntaneuvoston toimikausi on neljä vuotta, ja se tulee asettaa
toimikautta edeltävän vuoden loppuun mennessä. Siinä on puheenjohtaja
ja vähintään kuusi ja enintään 12 muuta jäsentä. Edustettuina tulee olla lii-
kunnan eri toimialueet, liikunnan kansalaisjärjestöt ja kunnat sekä alueelli-
set ja kielelliset näkökohdat.

Alueellinen liikuntaneuvosto antaa lausuntoja ja tekee aloitteita alueellisen
liikunnan ja liikuntapolitiikan kannalta laajakantoisista ja alueellisesti merkit-
tävistä asioista, edistää eri toimialojen yhteistyötä liikuntapolitiikan tavoittei-
den mukaisesti, antaa lausunnon aluehallintovirastolle liikuntapaikkojen pe-
rustamishankkeiden rahoitussuunnitelmaesityksistä ja perustamiskustan-
nuksiin myönnettävistä avustuksista sekä suorittaa muut opetus- ja kulttuu-
riministeriön alueelliselle liikuntaneuvostolle osoittamat tehtävät.

Ennen liikuntalain uudistamista alueellisen liikuntaneuvoston jäsenmäärä oli
puheenjohtaja sekä vähintään seitsemän ja enintään 16 muuta jäsentä. Län-
si- ja Sisä-Suomen liikuntaneuvostossa on ollut maksimimäärä jäseniä eli
1+16. Alueen nykyisen liikuntaneuvoston toimikausi (2014-2017) alkoi vuo-
den 2014 alusta. Uuden liikuntalain 19 §:n mukaan nimettyinä olevien alueel-
listen liikuntaneuvostojen toimikaudet päättyvät vuoden 2015 lopussa.

Länsi- ja Sisä-Suomen alueella on viisi maakunnan liittoa, joista jokainen
nimeää omat edustajansa yhteisesti sovittavan määrän mukaisesti. Maa-
kuntien liitot vahvistavat jäsenvalinnat yhtäpitävillä päätöksillä. Koska Län-
si- ja Sisä-Suomen alue on laaja viiden maakunnan 86 kunnan ja 1,2 mil-
joonan asukkaan alue, on liikuntaneuvostoon valittu maksimijäsenmäärä.

Nykyisessä alueellisessa liikuntaneuvostossa on jäseniä seuraavasti: Pir-
kanmaa 5, Keski-Suomi 4, Etelä-Pohjanmaa 3, Pohjanmaa 3 ja Keski-
Pohjanmaa 2. Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa ovat sovitusti saaneet yh-
den lisäpaikan verrattuna niiden asukaslukuun.
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Etelä-Pohjanmaalta liikuntaneuvostossa on kuluneen kauden aikana ollut
jäseninä:
Paula Kallionpää, Kauhajoki
Olli-Pekka Karjalainen, Seinäjoki
Tapio Korjus, Lapua (1. varapuheenjohtaja)

Uuden asetuksen mukainen maksimijäsenmäärä (1+12) jakaantuu maa-
kunnittain asukasluvun suhteessa seuraavasti: Pirkanmaa 5, Keski-Suomi
3, Etelä-Pohjanmaa 2, Pohjanmaa 2 ja Keski-Pohjanmaa 1.

Etelä-Pohjanmaan liitto pyytää kirjallisia esityksiä 30.10.2015 mennessä
Etelä-Pohjanmaan edustajiksi alueelliseen liikuntaneuvostoon.

Ehdotus: Teuvan kunnanhallitus esittää Etelä-Pohjanmaan liitolle Paula
Kallionpäätä maakunnan edustajaksi alueelliseen liikuntaneuvostoon.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
_____________
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Hallintokuntien ja viranhaltijain pöytäkirjat sekä mahdollisesti kunnanhallituksen käsittelyyn
otettavat asiat, kunnanhallitus 21.9.2015

Dnro D/232/00.02.01/2015

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

Khall 167 § Kunnan hallintosäännön 62 §:n määräyksiin viitaten esitellään kunnanhalli-
tukselle seuraavat pöytäkirjajäljennökset:

- tekninen lautakunta 8.9.2015
- tulevaisuuslautakunta 1.9.2015

 sekä viranhaltijapäätökset:

Kunnanjohtajan päätökset:

8-9/2015 HRM-lomapäätöksiä

Hallintojohtajan päätökset:

8/2015 HRM-lomapäätös
25-32/2015 WEB-henkilöstöpäätöksiä

Rakennustarkastajan päätös:

1/2015 Tontinmyyntisitoumus, Lossanmäen alue
(varaus peruttu 18.9.2015)

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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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:   158 – 159, 163 – 164 ja 167

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

Pykälät:  161 – 162 ja 165 - 166

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: :  161 – 162 ja 165 - 166

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

30 päivää

Hallintovalitus, pykälät Valitusaika

            160 30 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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