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TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä
Kunnanhallitus 26.10.2015 181 §

Lausunto Etelä-Pohjanmaan II vaihemaakuntakaavan luonnoksesta

Dnro D/274/10.02.00/2015

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

Khall 181 § Etelä-Pohjanmaan voimassa oleva kokonaismaakuntakaava on vahvistettu
ympäristöministeriössä 23.5.2005. Tämän jälkeen maakuntakaavaa on uu-
distettu vaiheittain. I vaihemaakuntakaava käsittelee tuulivoimaa. Maakun-
tavaltuusto hyväksyi kaavan 11.5.2015 ja päätti alistaa sen ympäristöminis-
teriön vahvistettavaksi. Nyt käsillä oleva II vaihemaakuntakaava käsittelee
Etelä-Pohjanmaan keskustatoimintojen alueita, kaupallisia palveluja ja lii-
kennejärjestelmää. Valmisteilla on myös III vaihemaakuntakaava, joka kä-
sittelee suoluontoa, turvetuotanto, bioenergiaa ja arvokkaita maisema-
alueita.

Etelä-Pohjanmaan II vaihemaakuntakaavan laadinta on edennyt luonnos-
vaiheeseen. Uudessa maakuntakaavassa otetaan huomioon sekä uudistu-
neet säädökset että maakunnassa tapahtunut kehitys siten, että maakunta-
kaava pystyy ohjaamaan ja edistämään maakunnan kehitystä tarkoituk-
senmukaisella tavalla. Maakuntahallitus päätti 24.8.2015 kokouksessaan
asettaa vaihemaakuntakaavan valmisteluaineiston MRL 60 §:n ja MRA 32
§:n mukaisesti nähtäville mielipiteen esittämistä varten sekä pyytää aineis-
tosta lausunnot osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetyiltä tahoilta.

Kaavaluonnos on nähtävillä Etelä-Pohjanmaan liitossa sekä jäsenkunnissa
8.9.2015 – 16.10.2015 välisen ajan. Kaavaluonnos ja siihen liittyvä keskei-
nen suunnittelumateriaali on myös nähtävillä osoitteessa www.epliitto.fi
 - maakuntakaava - valmistelussa olevat maakuntakaavat. Kaavaluonnos
koostuu kaavakartasta, joka sisältää kaavamerkinnät ja -määräykset, ku-
mottavien merkintöjen kaavakartasta, kaavaratkaisua perustelevasta kaa-
vaselostuksesta sekä selvitysasiakirjoista.

Etelä-Pohjanmaan liitto pyytää lausuntoa 27.10.2015 mennessä.

Kaavaluonnoksessa Teuvan keskusta on merkitty keskustatoimintojen alu-
eeksi kaavamerkinnällä c, jolla osoitetaan seudullista merkitystä omaavan
kuntakeskuksen ydinalue. Päivittäistavarakaupan seudullisesti merkittävän
suuryksikön koon alaraja olisi 3000 k-m2, ja erikoistavarakaupan seudulli-
sesti merkittävän suuryksikön koon alaraja olisi 5000 k-m2 (kuten myös Ala-
järven, Alavuden, Kauhajoen, Kauhavan, Kurikan, Lapuan, Ilmajoen, Jalas-
järven, Seinäjoen sekä Ähtärin kunnissa).

Kaavaluonnoksessa Seinäjoki-Kaskinen rata on merkitty parannettavaksi
pääradaksi. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on varauduttava lii-
kennemäärien kasvuun ja liikennepaikkoja tulee kehittää huomioiden tava-
ra- ja joukkoliikenne sekä toimivuus matkaketjujen osana. Rataosuudella
tulee toteuttaa tasoristeyksien poistaminen ja perusparannus, joka mahdol-
listaa myös sähköistyksen.

Teuva –Karijoki tie on merkitty merkittävästi parannettavaksi tieosuudeksi.
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TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä
Kunnanhallitus 26.10.2015 181 §

Valmistelijan esitys: Teuvan kunta pitää kaavaluonnosta pääosin hyvänä.
Kohdemerkinnän c suunnittelumääräyksissä kerrotaan, että alueiden käy-
tön suunnittelussa on huolehdittava mm. turvallisista kevyen liikenteen yh-
teyksistä. Teuvan kunta katsoo, että liikenneturvallisuutta voitaisiin merkit-
tävästi parantaa, jos kantatien 67 vierelle saataisiin kevyenliikenteen väylä
kirkonkylän kohdalle sekä Riipin kevyenliikenteen väylästä jatko Kauhajoen
rajalle.

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy valmistelijan esityksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Lisäksi tulisi huomioida Teuvan juna-aseman
alueelle suunniteltu puutavaran varasto- ja kuormausterminaali.
____________
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TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä
Kunnanhallitus 26.10.2015 182 §

Lausunto ympäristöministeriölle rakentamisen poikkeamispäätöksiä koskevasta luonnoksesta
hallituksen esitykseksi

Dnro D/282/00.04.00/2015
Valmistelija / lisätiedot: rakennustarkastaja Vesa Osmo, p. 0500 286 115
sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi

Khall 182 § Ympäristöministeriö pyytää 4.11.2015 mennessä lausuntoa luonnoksesta
hallituksen esitykseksi eduskunnalle maankäyttö- ja rakennuslain muutta-
misesta ja kevennettyjen rakentamis- ja kaavamääräysten kokeilusta anne-
tun lain 3 §:n kumoamisesta. Aineisto on luettavissa ympäristöministeriön
internet-sivuilla osoitteessa http://www.vm.fi/lausuntopyynnot.

Esityksessä ehdotetaan maankäyttö- ja rakennuslakia muutettavaksi siten,
että elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle nykyisin kuuluva poik-
keamistoimivalta siirrettäisiin kokonaan kunnille.

Kunnille siirtyisivät siten kaikki rantarakentamista koskevat poikkeamispää-
tökset. Lisäksi kunnilla olisi toimivalta myöntää poikkeus myös silloin, kun
kyse on vähäistä suuremmasta poikkeamisesta asemakaavassa osoitetus-
ta tontti- tai rakennuspaikkakohtaisesta kokonaisrakennusoikeudesta taikka
vähäistä suuremman rakennusoikeuden osoittamisesta alueelle, jolle ase-
makaavassa ei ole osoitettu rakennusoikeutta, poikkeamisesta rakennuk-
sen suojelua koskevasta kaavamääräyksestä, sekä poikkeamisesta maan-
käyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentissa tarkoitetusta asemakaavan
hyväksymisestä johtuvasta rakennuskiellosta.

Kunnille ehdotetaan siirrettäväksi myös alueellinen poikkeamistoimivalta,
jonka soveltamisalaa laajennettaisiin koskemaan myös asemakaava-
alueella olemassa olevan liike- tai toimistorakennuksen tilojen muuttamista
asuinkäyttöön tai muuhun ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomaan käyttöön.
Kunta voisi päättää, että maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetystä tai sen
nojalla annetusta rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevasta sään-
nöksestä, määräyksestä, kiellosta tai muusta rajoituksesta voidaan poiketa
laajemmalla kuin yhtä rakennuspaikkaa koskevalla alueella silloin, kun ky-
symys  on asemakaava-alueella olemassa olevan asuin-, liike- tai toimisto-
rakennuksen tilojen muuttamisesta asuinkäyttöön tai muuhun ympäristöhäi-
riötä  aiheuttamattomaan käyttöön.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella olisi edelleen maankäyttö- ja
rakennuslain 193 §:n nojalla valitusoikeus kunnan poikkeamispäätöksistä.
Laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2016.

Valmistelijan esitys:
Asemakaava-alueella olemassa olevan liike- tai toimistorakennuksen tilojen
muuttaminen asuinkäyttöön tai ympäristöhäiriötä aiheuttamattomaan käyt-
töön kunnan päätöksellä on tarkoituksenmukaista.

Teuvan kunta pitää tärkeänä, että elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuk-
selta on jatkossa saatavilla tarvittavaa neuvontaa poikkeamispäätöksien
valmistelussa.

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin.
____________
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TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä
Kunnanhallitus 26.10.2015 183 §

Lausunto ehdotuksesta Kurikan kaupungin uudeksi rakennusjärjestykseksi

Dnro D/285/00.04.01/2015

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

Khall 183 § Kurikan kaupunki pyytää lausuntoa osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
sekä ehdotuksesta Kurikan uudeksi rakennusjärjestykseksi. Uusi rakennus-
järjestys laaditaan Jalasjärven kunnasta ja Kurikan kaupungista 1.1.2016
muodostuneelle Kurikan kaupungille.

Rakennusjärjestysehdotus on asetettu nähtäville ajanjaksolle 15.10. –
16.11.2015. Lausunto tulee antaa nähtävänäoloaikana.

Valmistelijan esitys: Teuvan kunnalla ei ole sinänsä huomautettavaa uu-
desta rakennusjärjestyksestä, mutta se toivoo, että Teuvan, Kurikan ja Ja-
lasjärven rakennustarkastajat voisivat pitää viranomaisneuvottelun, koska
Teuvallakin on tarvetta uudistaa rakennusjärjestystään.

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy valmistelijan esityksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
_____________
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TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä
Kunnanhallitus 26.10.2015 184 §

Kokoomuksen ja Kristillisten valtuustoryhmän valtuustoaloite, kt:n 67 varrella olevan teolli-
suusalueen markkinointi ja tonttihintojen vahvistaminen

Dnro D/241/02.07.00/2015

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

Khall 184 § Kokoomuksen ja Kristillisten valtuustoryhmä jätti valtuuston kokouksessa
17.9.2015 seuraavansisältöisen aloitteen

”Tämän valtuustoaloitteen tarkoituksena on markkinoida ja edesauttaa yritys-
ten mahdollista sijoittumista Teuvalle.

Haluamme valtuustoaloitteessamme vahvistaa teollisuusinvestointeja ja mah-
dollisuuksia uudelle teollisuusalueelle KT 67:n varressa.

1) Uudelle teollisuusalueelle on saatava välittömästi vähintään yksi
selkeä/näkyvä teollisuusalue –mainoskyltti, jossa mainitaan vähintään

a. Yhteystiedot myyjästä
b. Tonttikoot
c. Positiivinen ”Teuva-kuva” kiinnostuneille

2) Teollisuusalueen tie- ja liittymäsuunnitelmat pikaisesti päätöksentekoon
3) Teollisuusalueen tonttihinnat valtuuston käsittelyyn

Meillä on uutta hyvää teollisuusaluetta kaavoitettuna v. 2014 marraskuusta
lähtien. Ulkopaikkakuntalaisille, KT 67 pitkin ajavia ja osaa teuvalaisiakaan ei
ole varmastikaan kunnan päätökset tavoittaneet ja näin alueen teollisuusmah-
dollisuus ei ole julkisessa tiedossa.
Alueen markkinointi pitää aloittaa heti, koska on nähtävissä orastavaa kiinnos-
tusta teollisuusinvestointeihin jne.

Ilman toimivaa tie- ja muuta infraa ei nykyinen teollisuus ja rakentamis -tahti
ole kiinnostunut alueesta. Julkisen sektorin hidas toimeenpano ja luparuljanssi
ei saa olla esteenä jos ja kun alueelle on kiinnostusta. Nykyinen investointita-
pa on hieman sellaista että ollaan jo ”valmiiksi myöhässä” jolloin rakentamis-
aika tarpeesta on mahdollisimman lyhyt.

Ilman selkeitä hinnoitteluperusteita ja päätöksiä ei kunnan elinkeinoista vas-
taavilla henkilöillä, kunnanjohtajalla, teknisenpuolenpäälliköllä ja elinkei-
noasiamiehellä ole pelimerkkejä käytössään.
Tontin kauppahinnan vieminen yksittäisinä tapauksina Kunnanhallituksen
kautta valtuustoon on liian hankala ja hidas toimenpide. Ja syntyyhän ensim-
mäisestä päätöksestä jo selkeä linja hinnoittelulle, joten miksei sitä voitaisi
tehdä jo ennakkoon ?

Kokoomuksen ja Kristillisten valtuustoryhmä”

Etelä-Pohjanmaan Ely-keskus laatii yhdessä Teuvan kunnan kanssa tie- ja
rakennussuunnitelmaa kantatielle 67. Kirkonseudun asemakaavan mukai-
sen Antinkaaren kadun liittymän kohdalla kantatie parannetaan kanavoidul-
la liittymällä. Tiesuunnitelmaluonnoksista on järjestetty yleisötilaisuus.
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Kaava-alueen suunnittelijana toimii Maveplan Oy. Suunnittelusopimus alle-
kirjoitettu 17.8.2015, sopimuksen mukainen valmistumisaika 15.11.2015.

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus

1) päättää, että kantatien 67 varrelle laitetaan teollisuustontteja markki-
noiva mainoskyltti; sekä

2) toteaa, että teollisuusalueen tie- ja rakennussuunnittelu on käynnisty-
nyt elokuussa 2015.

Edelleen kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto päättää
kantatien 67  pohjoispuolella  olevan teollisuusalueen tonttien  myyntihinnak-
si 4,50 e/m2.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
____________
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TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä
Kunnanhallitus 26.10.2015 185 §

Kokoomuksen ja Kristillisten valtuustoryhmän valtuustoaloite, kunnan vuokra-asuntojen
markkinointi ja kilpailukyvyn lisääminen / vuokra-asunnot yhdelle toimijalle

Dnro D/240/02.07.00/2015

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

Khall 185 § Kokoomuksen ja Kristillisten valtuustoryhmä jätti valtuuston kokouksessa
17.9.2015 seuraavansisältöisen aloitteen:

”Tämän valtuustoaloitteen tarkoituksena on selvityttää ja selkeyttää Teuvan
kunnan vuokra-asuntomarkkinointia sekä lisätä niiden kilpailukykyä.

Haluamme valtuustoaloitteen kautta selvittää

1) Teuvan kunnan omistamien asunto-osakkeiden ja asuntokiinteistöjen
siirtämistä Teuvan Vuokratalot Oy:n omistukseen ja hallintaan tai
vaihtoehtoisesti purkaa Teuvan Vuokratalot Oy yhtiönä ja omaisuuden
siirto Teuvan kunnan teknisen toimen alle.

2) Palvelutarjonnan laajentaminen ja parantaminen Teuvalla olevien kunnan
hallitsemisen vuokra-asuntojen osalta
• osa asunnoista (4-6 asuntoa) voitaisiin vuokrata kalustettuina, jolloin

kalusteiden investoinnit perittäisiin erillisvuokrassa.
3) Osa yhtiöistä pitäisi peruskorjata nykytasoa vastaavaksi hallitulla

rahoitusmekanismilla.

Näillä toimilla näemme olevan vuokramarkkinoiden kilpailukykyyn lisäävää arvoa,
samoin läpinäkyvyyttä asuntomarkkinoille, kun toimijoita olisi vain yksi. Yksi orga-
nisaatio huolehtisi kaikesta kunnallisesta asunto-omistuksesta ja vuokraamisesta.
Asunto-osakeyhtiöistä ja kiinteistöistä tulee pitää huolta, koska ne ovat arvokkainta
omaisuutta mitä kunnalla ja yhtiöllä on olemassa.

Kokoomuksen ja Kristillisten valtuustoryhmä”

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus toteaa, että

1) aloitteen 1-kohdassa mainitusta asiasta keskustellaan palvelustrategi-
an valmistelun yhteydessä;

2) muutamien vuokra-asuntojen vuokraamista kalustettuina selvitetään
parhaillaan.  Tarkoituksena on kalustaa aluksi sellaisia asuntoja, jotka
ovat olleet pitkään tyhjinä. Peruskalustoon kuuluisi pöytä, neljä tuolia,
sänky, sohva, tv-taso ja televisio. Kustannukset  ovat n 1000 – 1500 e/
asunto. Saksanvainion asunto 6 A kalustetaan ensimmäisenä viikolla
46;

3) vuokra-asuntojen mahdollisesta peruskorjauksesta keskustellaan kiin-
teistöstrategian valmistelun yhteydessä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
____________
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TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä
Kunnanhallitus 26.10.2015 186 §

Teak Oy:n tulevaisuuden mahdollisuuksien kartoittaminen

Dnro D/286/00.01.00.03/2015

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

Khall 186 § Aikuiskoulutus ja ammatillinen koulutus ovat voimakkaassa murroksessa.
Viime hallituskaudella suunnitellut laajat uudistukset kaatuivat viime kevää-
nä. Koulutuksen määrärahoja leikataan kuitenkin voimakkaasti, ja ammatilli-
sen koulutuksen aloituspaikkoja on vähennetty.  Jatkossa ammatillisessa
koulutuksessa on hallituksen suunnitelmien mukaan käytössä vain yhdenlai-
nen järjestämislupa, jonka saava taho tarjoaisi niin ammatillista perus-, ai-
kuis- kuin lisäkoulutustakin. Lisäksi hallitus aikoo siirtää työvoimakoulutuksen
työ- ja elinkeinoministeriöstä opetus- ja kulttuuriministeriön vastuulle.

Teakin osalta koulutuksen rahoitus tulee pienenemään arvioiden mukaan n.
20 – 30 prosenttia seuraavan 3 – 4 vuoden aikana.  Teakin hallitus on käynyt
aktiivisesti tunnusteluja ja yhteistyöneuvotteluja toisten koulutuksenjärjestäji-
en kanssa.  Neuvottelut ovat nyt siinä vaiheessa, että on perusteltua ottaa
Teak Oy:n omistajan edustus mukaan neuvotteluihin.

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus nimeää kolme edustajaansa neuvotteluihin, joita
käydään yhdessä Teak Oy:n hallituksen edustajien kanssa yrityksen tulevai-
suuden yhteistyömahdollisuuksien kartoittamiseksi.

Päätös: Kunnanhallitus nimesi edustajiksi neuvotteluihin Jukka Leppänie-
men, Paula Kalevan, Matti Mäntysaaren ja Veli Nummelan.
____________
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TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä
Kunnanhallitus 26.10.2015 187 §

Kunnan liittyminen Välittämisen koodi -palveluun

Dnro D/273/00.01.00.00/2015

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

Khall 187 § Monet lapset ja nuoret ovat Suomessa syrjäytymisvaarassa. Syrjäytymisel-
lä on pitkäaikaisia vaikutuksia niin yksilön elämään kuin koko yhteiskun-
taan. Syrjäytymisen uhka on otettava vakavasti ja sen ehkäisemiseksi on
löydettävä keinoja.  Tätä taustaa vasten Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopii-
rin kuntayhtymän hallinnoimana projektina on kehitetty Välittämisen koodi -
palvelu, joka toimii sähköisenä nuorten tukiverkostona.

Välittämisen koodin tavoitteena on havainnoida mahdolliset haasteet var-
haisessa vaiheessa ja tarjota tukea, kun tilanteet eivät ole vielä kärjistyneet.
Pyrkimyksenä on myös mahdollistaa tarvittava tiedonkulku eri viranomais-
ten välillä, että lapsille ja nuorille voidaan tarjota tukea heidän tarpeidensa
mukaisesti yhden palvelupisteen periaatteella.

Etelä-Pohjanmaan kunnilla on mahdollisuus liittyä Välittämisen koodi -
palveluun projektin toteutusajalla maksutta. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoi-
topiirin hallinnoima Välittämisen koodi -projekti tarjoaa kunnille projektihen-
kilöstön tuen, projektimateriaalin ja sähköisen yhteistyövälineen käytön ve-
loituksetta. Kunnan osuutena on kunnan henkilöstön työresurssin kattami-
nen. Projektin päättymispäivämäärä on 31.12.2016 ja yksi keskeisimmistä
projektin tavoitteista on vakiinnuttaa palvelun toiminta pysyväksi.

Varsinaiseen palvelun käyttöönottoon kuuluvat seuraavat osavaiheet:

1. Kunnan/alueen käyttöönottoryhmän perustaminen ja koordinoijan ni-
meäminen

2.  Toimintamallin sovittaminen kuntaan/alueelle

3. Palvelun käyttäjien perehdytys ja tiedotus

4.  Palvelun käyttöönotto

Välittämisen koodi -projektin hallinnoija Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopii-
rin kuntayhtymä esittää, että Teuvan kunta liittyy mukaan Välittämisen koo-
di -palveluun projektin toteutusajaksi vuoden 2016 loppuun saakka.

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy liittymisen välittämisen koodi-
hankkeeseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
___________
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Kunnanhallitus 26.10.2015 188 §

Esitys Kansainvälisyyskeskus INKA:n toiminnan jatkamiseksi vuosina 2016 ja 2017

Dnro D/384/00.04.01/2013

Aikaisemmat käsittelyt: Kunnanhallitus 18.11.2013 § 243

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

Khall 243 §
18.11.2013 Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä on ylläpitänyt toimintaa pääosin

ESR-hankkeiden avulla. Nykyinen Koti Suupohjassa –hanke päättyy vii-
meistään 31.3.2014. ELY-keskuksen edustajat ovat ilmoittaneet, että nykyi-
sen laajuista toimintaa ei voida enää ESR-hankkeilla rahoittaa. Suupohjan
elinkeinotoimen kuntayhtymä on tehnyt esityslistan liitteen mukaisen esi-
tyksen toiminnan jatkamisesta. Suupohjan kuntien ja kuntayhtymien perus-
rahoitus toiminnalle olisi 50 000 euroa vuodessa. Teuvan kunnan osuus
tästä olisi 923 euroa.

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä Suupohjan elinkeinotoimen
kuntayhtymän esityksen Kansainvälisyyskeskus Inkan perusrahoittamises-
ta. Teuvan kunta keskittää lakisääteiset maahanmuuttajien alkukartoitusten
laatimiset Kansainvälisyyskeskus Inkalle. Kunnanhallitus nimeää yhden
edustajan ja tälle varaedustajan Kansainvälisyyskeskus Inkan johtoryh-
mään.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Edustajaksi johtoryhmään kunnanhallitus va-
litsi Anu Mäntylän ja varaedustajaksi Marko Lähteen.
_____________

Khall 188 §
26.10.2015 Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä on päättänyt jatkaa Kansainvä-

lisyyskeskus INKA:n toimintaa yhteistyössä Suupohjan kuntien, Suupohjan
peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän ja Kurikan kaupungin kanssa. Toimin-
ta tulisi jatkumaan yhden henkilötyövuoden resurssilla 1.1.2016 alkaen.
Vuosibudjetti olisi 50 100 euroa vuonna 2016. Teuvan kunnan osuus tästä
olisi 1 818 euroa.

Perustoiminnan lisäksi on tehty hankehakemus Kulttuurikylpy-hankkeelle,
jonka kokonaisbudjetti 2,5 vuoden ajalle on 177.504 euroa. Leadereiden
osuus tästä on 159.754 euroa. Hanke on jo saanut myönteisen rahoitus-
päätöksen Suupohjan Leaderiltä (90 %) ja Seinäjoen seudun Liiveriltä odo-
tetaan päätöstä Jalasjärven osalta. SEK ohjaa INKA:n hanketoimintaan
erillisrahoituksena yhteensä 17.750 euroa.

Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä esittää Suupohjan peruspalvelulii-
kelaitoskuntayhtymälle ja alueen kunnille, että

1. ne osallistuisivat Kansainvälisyyskeskus INKA:n suorittaman kotoutta-
mistoiminnan perusrahoittamiseen vuosittain edellä esitetyllä tavalla;

2. kunnat päättävät keskittää lakisääteisen maahanmuuttajien alkukartoi-
tusten laatimisen Kansainvälisyyskeskus INKA:lle;
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3. ne nimeäisivät edustajansa ja varaedustajansa Kansainvälisyyskeskus
INKA:n johtoryhmään.

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä Suupohjan elinkeinotoimen
kuntayhtymän asiassa tekemät esitykset. Lisäksi kunnanhallitus nimeää
yhden edustajan ja tälle varaedustajan Kansainvälisyyskeskus Inkan johto-
ryhmään.

Päätös: Kunnanhallitus päätti hyväksyä Suupohjan elinkeinotoimen kun-
tayhtymän tekemät esitykset ja nimesi johtoryhmään Anu Mäntylän ja tä-
män varaedustajaksi Marko Lähteen.
____________
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Kunnanhallitus 26.10.2015 189 §

Oy Aqua Botnican hallituksen jäsenet

Dnro D/115/00.01.00.03/2015

Aikaisemmat käsittelyt: Kunnanhallitus 26.10.2015 § 102

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

Khall 102 §
20.4.2015 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.
_____________

Khall 189 §
26.10.2015
Kja Ehdotus: Kunnanhallitus nimeää Oy Aqua Botnica Ab:n hallitukseen Jukka

Palomäen varajäseneksi Vesa Osmon tilalle Marko Myllärin.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
_____________
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Palvelustrategian laatiminen, henkilöstön edustajan valitseminen ohjausryhmään

Dnro D/194/00.01.01.01/2015

Aikaisemmat käsittelyt: Kunnanhallitus 17.8.2015 § 143

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

Khall 143 §
17.8.2015 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.
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Kunnanhallitus nimesi ohjausryhmään seuraavat:

- Esko Lehtimäki
- Jukka Leppäniemi
- Paula Kaleva
- Jarmo Kiviluoma
- Anu Mäntylä
- Matti Mäntysaari
- Ville Heikkilä
- Veli Nummela
- Pauliina Niemi
- Jukka Palomäki
- Marko Lähde
__________

Khall 190 §
26.10.2015 Palvelustrategian laatiminen koskettaa myös kunnan palveluksessa olevaa

henkilöstöä, minkä vuoksi on luontevaa, että ohjausryhmään nimetään
henkilöstön edustaja. Henkilöstöjärjestöjen edustajat ovat kokoontuneet ja
esittäneet ohjausryhmän jäseneksi Harri Nisulaa.

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus päättää nimetä ohjausryhmään henkilöstön edus-
tajaksi Harri Nisulan.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
______________
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Kunnanhallitus 26.10.2015 191 §

Norin koulun puutyökerhon sähkökustannukset

Dnro D/2/02.07.01/2015

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

Khall 191 § Norin koulun uuden omistajan kanssa on sovittu siitä, että puutyökerho voi
jatkaa toimintaansa koulun piharakennuksessa entiseen tapaan. Tilan käy-
töstä ei peritä vuokraa. Tilassa on sähkötoiminen lattialämmitys.

Kja Ehdotus: Puutyökerhon tiloihin järjestetään sähkönkulutuksen erillismittaus.
Kunta maksaa tilan sähkökulut 31.7.2016 asti, jolloin asiaa tarkastellaan uu-
delleen saatujen kulutustietojen pohjalta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
___________
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Kunnanvaltuuston kokouksen 20.10.2015 päätösten täytäntöönpano

Dnro 281/00.02.01/2015

Khall 192 § 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
20.10.2015 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 26.10.2015

Dnro D/281/00.02.01/2015

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

Khall 193 § Kunnan hallintosäännön 62 §:n määräyksiin viitaten esitellään kunnanhalli-
tukselle seuraavat pöytäkirjajäljennökset:

- jätelautakunta 30.9.2015
- rakennuslautakunta 7.10.2015
- sivistyslautakunta 30.9.2015
- tulevaisuuslautakunta 6.10.2015

 sekä viranhaltijapäätökset:

Kunnanjohtajan päätökset:

5/2015  Valmennuksen tilaaminen johtoryhmälle
11 ja 18/2015 HRM-lomapäätöksiä

Hallintojohtajan päätökset:

9-11/2015  HRM-lomapäätös
33-36/2015  WEB-henkilöstöpäätöksiä
3/2015  Talousarviolainan nostaminen, Kuntarahoitus Oyj

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 26.10.2015

Dnro D/281/00.02.01/2015

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

Khall 194 § Kunnanhallituksen tietoon saatetaan seuraavaa:

- Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen työllisyys-
katsaukset 7-9/2015:

heinäkuu -15  elokuu -15        syyskuu -15

Työttömiä työnhakijoita 251 245 233
(ml. henk.koht. lomautetut)
- miehiä 133 127 122
- naisia 118 118 111
- alle 25-vuotiaita   23   29   29
- yli 50-vuotiaita 118 109 103
- yli vuoden työttömänä   46   44   38
Avoimia työpaikkoja     5     8   12
Työttömyysaste (%) 10,6 10,4  9,9

- Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitoksen ennakkotieto kuntaosuuksista 2016;
Teuvan kunnan maksuosuus 487 550 euroa

- Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on 14.9.2015 ilmoittanut vas-
taanottaneensa selvityksen Teuvan kunnankirjaston sisäilman ja lämpö-
olosuhteiden ongelmien korjaamiseksi ja katsoo, ettei asiassa ole aihetta
enempiin toimenpiteisiin

- Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on päätöksellään 30.9.2015
vahvistanut toteutuneiden kustannusten ja loppuvuoden arvion perus-
teella vuoden 2015 perustoimeentulotuen ennakoiden kokonaismääräksi
131 112 euroa

- -Väestörekisterikeskuksen väkilukutilastot toukokuulta - syyskuulta 2015

miehiä naisia yhteensä muutos vuoden
vaiht. 2014/2015

 vuodenvaihde 2014/15 2799 2744 5543
 toukokuu 2015 2778 2732 5510 - 33
 kesäkuu 2015 2791 2744 5535 - 8
 heinäkuu 2015 2795 2739 5534 - 9

elokuu 2015 2786 2728 5514 - 29
 syyskuu 2015 2785 2717 5502 - 41

Kja Ehdotus: Asiat merkitään kunnanhallituksen tietoon saatetuiksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
____________
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Oikaisuvaatimusohjeet

Muutoksenhakukiellot

Kieltojen
perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnal-

lisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:

Pykälät:  181 - 185 ja 192 - 194

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

Pykälät: 186 - 191

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: 186 - 191

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

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