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Teuvan Kaukolämpö Oy:n tilannekatsaus

Dnro D/330/00.01.00.03/2015

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

Khall 205 § Teuvan Kaukolämpö Oy:ssä on laadittu laaja investointiohjelma. Merkittä-
vimmät investoinnit ovat sähkö- ja automaatio-, kevytöljypaketin hankinta ja
rakennustekniset työt. Syynä korvausinvestointeihin on kaukolämpölaitok-
sen ja –verkoston nykyaikaistaminen.

Kaukolämpöyhtiön hallitus on kokoontunut 1.12.2015 ja käsitellyt mm. toi-
mitusjohtajan selvitystä ympäristölupahakemuksesta ja varavoimalaitoksen
öljysäiliöiden siivoamisesta.  Öljyvuotoja on esiintynyt varavoimalaitoksella
kolme kertaa  noin 16 v, 10 v ja 4 v sitten.  Delete Oy on viimeiseksi ollut
siivoamassa jälkiä 4 vuotta sitten heikolla menestyksellä.

Kaukolämpöverkostossa on ollut suuria vuotoja usean vuoden ajan. Vuoto-
jen takia on järjestelmään lisätty vettä. Tilannekatsauksessa mainitaan, että
lisätty  vesi on Kauhajoen kovaa vettä.  Koska vesi on kovaa, tulee vesi
käsitellä vedenpehmennyslaitteilla ennen kuin se laitetaan kaukolämpöver-
kostoon.

Kauhajoen Vesihuolto Oy:n testausselosteen mukaan Kauhajoen vesi on
hyvin pehmeää.  On tarpeen selvittää, onko natriumlisäys mitoitus ollut oi-
kein.

Laitoksella tehdään nykyisen voimassa olevan ympäristöluvan päivitystä.
Ympäristöluvan selvitykset viranomaiselle on jäänyt tekemättä v. 2014 osal-
ta. Selvitys olisi pitänyt tehdä vuoden 2015 alkupuolella.

Kierrätyspuun polttamisesta on luovuttu. Kierrätyspuun polttamiseen jou-
duttiin aikoinaan, koska polttoainetta sopimuksista huolimatta ei ollut saata-
villa.  Esim. Vapo toimitti palaturpeen puutteesta johtuen kierrätyspuuta
Hämeenlinnasta asti.  Esityslistan ohessa toimitusjohtajan tilannekatsaus ja
konsultin lisäveden käsittelyohje.

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi

Päätös:   Kunnanhallitus merkitsi tilannekatsauksen tiedoksi ja vaatii myös
teknistä lautakuntaa käsittelemään saman asian omalta osaltaan. Kunnan-
hallitus vaatii lautakunnalta selvitystä asiasta ja valvontavastuun pettämi-
sestä.

Veli Nummela, Jukka Palomäki ja Marko Lähde eivät osallistuneet asian
käsittelyyn ja poistuivat paikalta päätöksenteon ajaksi.

Asiantuntijana kuultiin Juhana Korpikoskea.

Pöytäkirjanpitäjänä tämän pykälän osalta toimi puheenjohtaja Jukka Lep-
päniemi.
_____________

D: 330/2015§ 205, KHALL 7.12.2015 18:00 Sivu 3

mailto:etunimi.sukunimi@teuva.fi


TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä
Kunnanhallitus 07.12.2015 206 §

Vuoden 2016 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2018

Dnro D/238/02.02.00/2015

Aikaisemmat käsittelyt: Kunnanhallitus 8.10.2015 § 169

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

Khall 169 §
8.10.2015 Teuvan kunnan tulos on ollut alijäämäinen vuodesta 2009 lähtien. Tasee-

seen kertyneen alijäämän määrä nousi 3,2 miljoonaan euroon vuonna
2014. Kuluvan vuoden tulosennuste syyskuussa näyttää noin – 0,8 miljoo-
nan euron alijäämää, jolloin taseeseen kertynyt alijäämä nousisi noin 4 mil-
joonaan euroon.

Tulopuolella ei ole odotettavissa olennaisia muutoksia, ellei huomioida kau-
kolämpölaitoksen yhtiöittämisestä johtuvaa konsernin sisäistä tulojen siirtoa
kunnalta kaukolämpöyhtiölle. Talous tulee näin ollen olemaan lähivuosina
edelleen epätasapainossa, ellei toimintamenoja saada vähennettyä.  Oman
toiminnan menot ovat laskeneet säästötoimenpiteiden johdosta merkittä-
västi viimeisen kolmen vuoden aikana. Lisäsäästöjen löytäminen täältä on-
kin entistä haastavampaa, jolloin säästöjä on synnyttävä myös ostopalve-
luina tuotettavasta toiminnasta, erityisesti sosiaali- ja terveysmenoista.

.
Vuoden 2016 talousarvio esitetään laadittavaksi seuraavin pääperiaattein:

- Menomäärärahoja vähennetään suunnitelmallisesti
- Palkankorotukset ovat 0,3 – 0,6 prosenttia toimialasta riippuen
- Maksujen ja myyntituottojen taksat tarkistetaan vastaamaan muuttunei-

ta kustannusrakenteita
- Kunnallisveroprosenttia ei koroteta
- Yleistä kiinteistöveroprosenttia korotetaan maltillisesti

Vuosien 2017 ja 2018 taloussuunnitelmassa menomäärärahat vähenevät
edelleen suunnitelmallisesti.

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy liitteen mukaiset talousarvion 2016 ja
taloussuunnitelman 2017 - 2018 laadintaohjeet.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
_____________

Khall 206 §
7.12.2015 Talousarvion laadinnassa on pyritty noudattamaan kunnanhallituksen hy-

väksymää laadintaohjetta. Toimintamenojen osalta tavoitteeseen ei kaikilta
osin kuitenkaan päästy, vaikka toimintamenot laskevat vuoden 2015 talo-
usarvioon nähden. Kaukolämpölaitos yhtiöitettiin vuoden 2015 aikana. Toi-
mintamenot laskevat 3,5 prosenttia, mutta otettaessa yhtiöittämisen vaiku-
tus huomioon vertailukelpoiset toimintamenot laskevat 0,8 prosenttia edelli-
seen talousarvioon nähden.

Talousarviossa kunnan omat vertailukelpoiset toimintamenot laskevat edel-
liseen talousarvioon verrattuna 1,0 prosenttia. Vuoden 2015 toteumaennus-

D: 238/2015§ 206, KHALL 7.12.2015 18:00 Sivu 4

mailto:etunimi.sukunimi@teuva.fi


TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä
Kunnanhallitus 07.12.2015 206 §

teeseen nähden sekä kunnan omat toimintamenot että kokonaistoiminta-
menot laskevat vuonna 2016.

Vuosikatetta arvioidaan kertyvän 0,35 miljoonaa euroa. Suunnitelman mu-
kaisten poistojen määrä on 1,49 miljoonaa euroa, joten talousarvioesitys on
1,14 miljoonaa euroa alijäämäinen.

Investointisuunnitelmamme on edelleen raskas, vaikkakin loppuvuosiltaan
kevenevä. Investointiohjelman toteutus johtaa kunnan nopeaan velkaantu-
miseen. Talousarviossa asukaskohtainen lainamäärä nousee vuonna 2016
noin 5 700 euroon.

Merkittävintä taloussuunnitelmassa on se, että siinä ei ole pystytty osoitta-
maan keinoja taseeseen muodostuvien alijäämien kattamiseen.

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle vuoden 2016 talousar-
vion ja vuosien 2017 - 2018 taloussuunnitelman hyväksyttäväksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
____________
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Sakokaivolietteen vastaanottopaikka

Dnro D/292/10.03.01.03/2015

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

Khall 207 § Kunnanvaltuusto on 15.6.2015 hyväksynyt Keskustan valtuustoryhmän
ponsiesityksen, jonka mukaan teknisen lautakunnan tulee selvittää, miten
on/olisi mahdollista säilyttää sakokaivolietteen purkupaikka Teuvalla.

Sakokaivolietteen vastaanoton järjestämisvaihtoehdoista on laadittu esitys-
listan ohessa toimitettava selvitys.

Sakokaivolietteen vastaanottopisteen tyyppikuva on selvityksen liitteenä.

Selvityksen perusteella voidaan todeta, että vastaanottopaikan rakentami-
nen on mahdollista, ja mikäli vastaanotettavan lietteen määrää saadaan
kasvatettua yli   2000 m3/v, myös kannattavaa.

Selvityksestä käy ilmi, että nykyisellä sakokaivolietemäärällä ei oma sako-
kaivolietteen vastaanottopaikka ole kuitenkaan taloudellisesti kannattavaa.
Laskelmissa käytetyt luvut on kuitenkin arvioita, jotka tarkentuvat kun

- Aqua Botnican puhdistusmaksu on päätetty,
- Aqua Botnican vastaanottomaksu on päätetty,
- haja-asutusalueiden jätevesiasetus saa lopullisen muotonsa

Valtioneuvoston asettama työryhmä on esittänyt haja-asutuksen osalta jä-
tevesiasetukseen lievennyksiä esim., että asetus koskisi vain pilaantumis-
herkkiä alueita, kuten pohjavesialueita ja rantoja. Mikäli lievennykset toteu-
tuvat on todennäköistä, että sakokaivolietteen määrä ei oleellisesti kasva,
ellei jätemääräyksiä muuten tiukenneta siten, että sakokaivojen tyhjennystä
ja lietteen vastaanottoa valvotaan tarkemmin kuin nykyään.

Sakokaivolietteen kuljetusmatkan kasvaessa myös tyhjennystaksat tulevat
nousemaan. Lisäkustannuksia kuluttajille pystytään kompensoimaan alen-
tamalla vastaanottomaksua.

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että sakokaivolietteen vastaaanottopaik-
kaa ei toistaiseksi tehdä, ja että vastaanottomaksu alennetaan 5,00 €/m3

nykyisestä 12,00 €/m3. Vuosittain tilannetta seurataan ja arvioidaan sako-
kaivolietteen vastaanottopaikan tarvetta. Hinnan alennus astuu voimaan
1.1.2017.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
_____________
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Varastotilan vuokraaminen Teuvan Mökki- ja Sorvituote Oy:lle  nykyisistä Aspocompin tiloista

Dnro D/320/10.03.02/2015

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

Khall 208 § Teuvan Mökki- ja Sorvituote Oy on käynyt kunnanjohtaja Veli Nummelan
kanssa neuvotteluja toimintansa laajentamisesta. Yhtiö on tehnyt kunnalle
esityksen tilojen vuokraamisesta entisistä Aspocompin tiloista.

Yhtiö haluaisi vuokrata varastotilaa, jonka pinta-ala on 224 m2.

Muutostöiden osalta yhtiö toivoo keveän väliseinän rakentamista viereisen
hallitilan rajalle, yhden oven kunnostus-/muutostyötä tavaran sisääntuloa
varten.

Lisäksi yhtiö on tehnyt esityksen vuokran sopeuttamisesta ensimmäisen
vuoden osalta seuraavasti:

Varastotilan normaalivuokra 2,00 €/m2 alv 0%  ja vuokra ensimmäiset 12 kk
1,20 €/m2 alv 0%. Vuokraan sisältyy muutostyöt, sähkö ja lämpö.

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus päättää

1) vuokrata Teuvan Mökki- ja Sorvituote Oy:lle 224 m2:n varastotilan tois-
taiseksi voimassa olevalla vuokrasopimuksella ja kolmen kuukauden ir-
tisanomisajalla hintaan 2,00 €/m2 alv 0%. Vuokra ajalla 1.1.2016 –
31.12.2016  on 1,20 €/m2 alv 0%. Vuokraan sisältyy varastotilan vuokra,
lämmitys ja sähkö. Vuokra sidotaan ajankohdan elinkustannusindeksiin
ja tarkistetaan vuosittain.

2) että lisäksi yhtiölle rakennetaan kevyt väliseinä hallitilan rajalle ja kun-
nostetaan yksi ovi tavaran sisääntuloa varten.

Päätös: Kunnanhallitus päätti, että tilat vuokrataan ehdotuksen mukaisesti
sen jälkeen, kun kunta on vastaanottanut tilat Aspocompilta.
___________
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Lausunto Hedet-Björkliden tuulivoimahankkeen YVA-selostuksesta, Prokon Wind Energy Fin-
land Oy

Dnro D/412/11.01.00.05/2013
Valmistelija / lisätiedot: kunnanjohtaja Veli Nummela, p. 046 850 7700
sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi

Khall 256 §
2.12.2013 Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus  pyytää lausun-

toa Prokon Wind Energy Finland Oy:n Hedet-Björklidenin tuulivoimahank-
keen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta 10.1.2014 mennessä. YVA-
ohjelma esityslistan ohessa.

Prokon Wind Energy Finland Oy on käynnistänyt selvitykset tuulivoimapuis-
ton rakentamiseksi Närpiön Hedet-Björkliden alueelle. Hankealue sijoittuu
noin 18 kilometriä Närpiön keskustaajaman pohjoispuolelle, Ylimarkun ja
Rangsbynkylien väliselle metsäalueelle. Hankealue koostuu kahdesta erilli-
sestä osa-alueesta, joista itäpuolisin Hedet on kooltaan noin 10 km2 ja län-
sipuolisin osa-alue Björkliden noin 5 km2.

Voimaloiden lukumäärä hankealueella on enintään yhteensä 28 kpl. Tuuli-
voimaloiden yksikköteho on alustavasti 3 MW eli puiston kokonaiskapasi-
teetti olisi noin 84 MW. Voimaloiden suunniteltu napakorkeus on 142 metriä
ja roottorin halkaisija 116,5 metriä.

Hankkeesta toteutetaan ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain ja
asetuksen mukainen ympäristövaikutusten (YVA). Samanaikaisesti arvioi-
nin kanssa laaditaan tuulivoimaosayleiskaavaa. Arvioinnin aikana valmistu-
vat selvitykset palvelevat YVA:n lisäksi alueen kaavoitusta

Kaavoittajan esitys: Tuulivoimapuisto Hedet-Björkliden ympäristövaikutus-
ten arviointiohjelmassa on seikkaperäisesti esitetty ohjelma sisältö ja selvi-
tettävät eri vaihtoehdot.  Ohjelman kohdassa 3.5 on myös hyvin kuvattu lä-
hialueen muut tiedossa olevat tuulivoimapuistohankkeet. Teuvan Paskoon-
harjun tuulivoimapuisto sijaitsee noin 15 km etäisyydellä lausunnolla ole-
vasta hankkeesta. Ohjelman sivulla 49 on esitetty ehdotus vaikutusalueen
rajaukseksi ja  kuvassa vaikutukset ulottuvat aina Paskoonharjun suunnit-
teilla olevan tuulivoimapuiston alueille asti.

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. Tuulivoimala on käyttöönottovaiheessa ja sen tuotanto-
toiminta alkaa joulukuussa 2013

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 Närpiön Hedet-Björkliden tuuli-
voimahanketta.

Teuvan kunnan näkemyksen mukaan nyt suunnitteilla olevan hankkeen
YVA-ohjelmassa tulisi tarkastella myös kaikkien niiden tuulivoimapuisto-
hankkeiden, jotka sijaitsevat ehdotetulla vaikutusalueella, vaikutukset toi-
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siinsa ja niiden yhteisvaikutuksia. Lukuisa tuulivoimaloita sisältävien puisto-
jen sähkönsyöttötehot kasvavat usein niin suuriksi, että on tarvetta vahvis-
taa nykyisiä sähkölinjoja tai rakentaa kokonaan uusia sähkönsiirtolinjoja.
YVA-ohjelman laadinnan yhteydessä myös vaikutukset sähkönjakeluver-
kostoihin tulisi tutkia.

Uuden tuulivoima-alueen suunnittelulla ei saa myöskään vaarantaa jo
suunnitteilla tai rakentamisvaiheessa olevien tuulivoima-alueiden hyödyn-
tämistä ja suunnittelun lähtökohtia. Haittaa ei myöskään saa aiheutua ko.
puistojen suunnittelulle, sähkönsiirtojärjestelmille eikä sähköntuotannon vo-
lyymeille.

Muilta osin Teuvan kunnalla ei ole huomauttamista Hedet-Björkliden tuuli-
voimapuiston YVA-ohjelmasta.

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy kaavoittajan esityksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
___________

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

Khall 209 §
7.12.2015 Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus pyytää lausun-

toa Prokon Wind Energy Finland Oy:n Hedet-Björklidenin tuulivoimahank-
keen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta 30.12.2015 mennessä.

YVA-menettelyn aikana selvitetyt vaikutukset on koottu nyt lausunnolla ole-
vaan ympäristövaikutusten arviointiselostukseen. Arvioinnissa on otettu
huomioon työn aikana saadut lausunnot ja muu palaute.

Arviointiselostus on luettavissa osoitteesta
www.ymparisto.fi/hedetbjorklidentuuliYVA

Kaavoittajan esitys: Suunnitteilla olevasta Hedet-Björklidenin tuulivoima-
hankkeesta on matkaa Teuvan rajalle n. 9 km. Ympäristövaikutusten arvioin-
tiselostuksen mukaan sähkönsiirrolla, tms. ei ole vaikusta Teuvan suuntaan.
Yhteisvaikutusten arvioinnissa on arviointiselostuksen mukaan huomioitu
vireillä olevat hankkeet, jotka sijaitsevat noin 20 kilometrin etäisyydellä He-
det-Björkliden suunnittelualueesta. Tällä etäisyydellä sijaitsevilla hankkeilla
voi selostuksen mukaan olla esimerkiksi muuttolinnustoon ja maisemaan
kohdistuvia yhteisvaikutuksia, mutta valtaosa arvioitavista ympäristövaiku-
tuksista kohdistuu kuitenkin suunnittelualueelle ja sen välittömään lähiym-
päristöön.

Kja Ehdotus: Teuvan kunnalla ei ole huomautettavaa Hedet-Björklidenin tuuli-
voimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
___________
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Vastine Vaasan hallinto-oikeudelle Harjun Turve Oy:n Loukajannevan turvetuotantoalueen
ympäristölupapäätöksestä tehtyyn valitukseen (diaarinro 01386/15/5115)

Dnro D/69/11.01.00.05/2015

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

Khall 210 § Vaasan hallinto-oikeus varaa Teuvan kunnalle tilaisuuden vastineen anta-
miseen ympäristölupapäätöksestä tehtyyn valitukseen 23.12.2015 men-
nessä.

Jussi Harju/Harjun Turve Oy (aiemmin Tmi Harjun Turve) on jättänyt vali-
tuksen Vaasan hallinto-oikeudelle Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviras-
ton 3.8.2015 tekemästä päätöksestä, jonka mukaan Harjun Turpeelle on
myönnetty ympäristölupa Loukajannevan turvetuotantoon lohkolla 4. Tuo-
tantoalueen pinta-ala auma-alueineen on 4 ha. Aluehallintovirasto on pää-
töksellään hylännyt hakemuksen siltä osin kuin se koskee turvetuotantoa
Loukajannevan laajennusosalla lohkoilla 1-3. Hylätyn alueen koko on noin
36,3 ha. Valitus esityslistan ohessa.

Kunnanhallitus on 9.3.2015 antanut Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovi-
rastolle ympäristölupahakemuksen käsittelyn yhteydessä seuraavansisäl-
töisen lausunnon:

Kunta pitää hyvänä, että kunnan alueella on paikallista turvetuotantoa ja että
alueen maatalouden ja energiayhtiöiden tarpeita vastaavat turvetuotteet voi-
daan tuottaa ja käyttää tuotantoalueen ympäristössä ekologisesti kestävällä
tavalla. Nyt nähtävillä olevassa aineistossa on laajat ja seikkaperäiset selvi-
tykset suunnitellun turvetuotannon ympäristövaikutuksista.

Loukajannevan turvetuotantoalueen kuivatus– ja pintavedet on tarkoitus oh-
jata pintavalutuskentän kautta laskuojaan, joka johtaa Mortikanojan kautta
Karijokeen ja edelleen Lapväärtinjokeen.

Lapväärtinjoen tulvasuojelun eteen ollaan parhaillaan tekemässä merkittä-
vää työtä ja joen tulvariskien hallintasuunnitelma on parhaillaan kommentoi-
tava. Tulvaryhmän hankesuunnitelmaluonnoksessa tulvariskien osalta on
mainittu seuraavaa:

”Lapväärtin-Isojoen vesistöalueen tulvatyöryhmä katsoo, että valumaveden
pidättämiseen soveltuvien kohteiden suunnittelua ja käyttöönottoa tulee te-
hostaa erityisesti metsätaloudessa, mutta myös maataloudessa, suoalueilla
ja hulevesien hallinnassa.” (Luonnos ehdotuksesta Lapväärtin-Isojoen vesis-
töalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi 2015). Suoalueilla tavoitetta voi-
daan edistää mm. turvetuotantoalueiden jälkikäyttöä suunniteltaessa ja to-
teutettaessa (esim. muuttamalla käytöstä poistunut turvetuotantoalue tulva-
vesien pidättämisalueeksi), turvetuotannon kuivatusratkaisuissa ja ojitettuja
suoalueita ennallistamalla.

Luonnos ehdotuksesta Lapväärtin-Isojoen vesistöalueen tulvariskien hallin-
tasuunnitelmaksi tulee kuultavaksi huhtikuussa 2015 ja löytyy kuulemisen
aikana osoitteesta www.ymparisto.fi/tulvaryhmat > Lapväärtin-Isojoen tulva-
työryhmä.

Teuvan kunta on toteuttanut yhdessä Ely-keskuksen kanssa pohjavesien
suojelusuunnitelmahankkeen 2013-2014 kunnan pohjavesialueiden osalta.
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Loukajan ja Porakallion pohjavesialueet sijaitsevat noin 2 km:n päässä tuo-
tantoalueesta ja Parran pohjavesialue noin 3 km:n etäisyydellä.

Loukajannevan turvetuotantoalueen laajentamisella ja alueen vesitalouteen
tehtävillä muutoksilla ei saa vaarantaa em. pohjavesialueiden antoisuuksia
ja tämän hetkisiä sekä tulevaisuuden vedenottomahdollisuuksia.

Uusien turvetuotantoalueiden käyttöönotossa ja valumavesien johtamisessa
Mortikanojan kautta Karijokeen ja edelleen Lapväärtinjokeen tulee käyttää riit-
tävän tehokkaita puhdistus- ja suodatusmenetelmiä siten, että valumavesien
sisältämä ravinnekuormitus ja vesien mukana ko. luomiin ja jokiin mahdolli-
sesti kulkeutuvat kiintoaineet eivät huononna ja pienennä niiden virtaamia en-
tisestään. Uuden turvetuotantoalueen perustemaisella ja valumavesien johta-
misella ei myöskään saa pitkällä tähtäimellä nopeuttaa jokiuomien rehevöity-
mistä ja umpeenkasvua siten, että niiden perkaamistarve nopeutuu ja mahdol-
liset kalanpoikasten tuotantoalueet rehevöityvät. Luonnon ja jokiympäristön
monimuotoisuuden kannalta on myös ensiarvoisen tärkeää, että jokivesien ti-
laa erityisesti jokien latva-alueiden ojissa, uomissa sekä puroissa saadaan ly-
hyellä ja pitkällä aikavälillä parannettua nykyisestään.

Lisäksi kunnanhallitus korostaa, että lähelle pohjavesialueita suunnitellun
turvetuotannon vesitalouden suunnittelussa sekä järjestämisessä on nouda-
tettava eritystä huolellisuutta, että voidaan varmistua puhdistusmenetelmien
riittävyydestä ja toiminnasta lupaehtojen mukaisesti kaikissa eri luonnonolo-
suhteissa mm. talvi-, kevät- ja syystulvien ja poikkeuksellisten luonnonilmiöi-
den aikana. Lisäksi laadittavilla tarkkailuohjelmilla tulee varmistaa suunnitel-
tujen järjestelmien toiminta suunnittelulähtökohtien ja kestävän luonnonkäy-
tön periaatteiden mukaisesti.

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus päättää vastineenaan uudistaa edellä olevan,
9.3.2015 antamansa lausunnon.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
___________
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Lausunto hallituksen linjauksista itsehallintoaluejaon perusteiksi ja sote-uudistuksen askel-
merkeiksi

Dnro D/327/00.04.00/2015

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

Khall 211 § Pääministeri Juha Sipilän hallitus on linjannut 20.10.2015 ja 7.11.2015 te-
kemillään päätöksillä sosiaali- ja terveydenhuollon rahoituksen uudistami-
sesta sekä perustettavien itsehallintoalueiden määrästä ja aluejaosta.

Itsehallintoalueet järjestävät sote-palvelut joko yksin tai lailla säädettävät
kolme itsehallintoaluetta tukeutuen lailla säädettävän työnjaon mukaisesti
vaativimmissa palveluissa muiden itsehallintoalueiden palvelurakenteisiin
siten, että sosiaali- ja terveydenhuollossa on maassa 15 alueellista koko-
naisuutta, joilla sote-palvelut järjestetään.

Hallituksen rahoituksen uudistamista koskevan linjauksen mukaan kunnilla
ei voi jatkossa olla merkittävää vastuuta sosiaali- ja terveydenhuollon rahoi-
tuksesta. Itsehallintoalueiden rahoitusta valmistellaan ensisijaisesti valtion
rahoitusvastuun pohjalta. Myös osittain alueiden omaan verotusoikeuteen
perustuvaa ratkaisua selvitetään.

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta, itsehallintoalueiden perustamista
ja aluehallintouudistusta valmistellaan sosiaali- ja terveysministeriön ja val-
tiovarainministeriön yhteisessä hankkeessa. Ministeriöt pyytävät lausuntoa
hallituksen linjauksista 28.1.2016 klo 16.15 mennessä sähköisellä kyselyllä.

Esityslistan ohessa on lausuntopyyntö liitteineen sekä esitys annettavista
vastauksista.

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se antaisi liitteen
Liite nro mukaisen lausunnon.

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin.
____________
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Lausuntopyyntökysely Kunnan vastaukset merkitty sinisellä

TAUSTATIEDOT

Vastaajatahon virallinen nimi Teuvan kunta

Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Raija Luopa

Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Veli Nummela, kunnanjohtaja
    p. 046 850 7700, veli.nummela@teuva.fi

Lausuntopyynnön käsittelypäivämäärä toimielimessä 14.12.2015

Toimielimen nimi Teuvan kunnanvaltuusto

Onko vastaaja*

kunta
sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä tai yhteistoiminta-alue
maakunnan liitto
muu kuntayhtymä tai kuntien yhteistoimintaelin
valtion viranomainen
järjestö
joku muu

Kysymykset

1. Hallituksen aluejakolinjauksen mukaan perustettavat itsehallintoalueet muodostetaan
maakuntajaon pohjalta. Onko nykyinen maakuntajako oikea peruste itsehallintoalueiden
muodostamiselle?

Kyllä
Ei
Ei kantaa

2. Voitte perustella edellistä vastaustanne.

3. Tämä kysymys vain kuntien valtuustoille: Hallituksen aluejakolinjauksen mukaan
perustettavat itsehallintoalueet muodostetaan maakuntajaon pohjalta. Minkä nykyisen
maakunnan pohjalta muodostettavaan itsehallintoalueeseen kuntanne katsoo perustelluksi
kuulua? (liite: Manner-Suomen maakunnat)

Etelä-Karjala
Etelä-Pohjanmaa
Etelä-Savo
Kainuu
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Kanta-Häme
Keski-Pohjanmaa
Keski-Suomi
Kymenlaakso
Lappi
Pirkanmaa
Pohjanmaa
Pohjois-Karjala
Pohjois-Pohjanmaa
Pohjois-Savo
Päijät-Häme
Satakunta
Uusimaa
Varsinais-Suomi

4. Voitte perustella edellistä vastaustanne.
-

5. Itsehallintoalueet järjestävät sote-palvelut joko yksin tai lailla säädettyjen kolmen
itsehallintoalueen täytyy järjestää palvelut yhdessä sopimalla toisen itsehallintoalueen
kanssa. Sosiaali- ja terveydenhuollossa on jatkossa maassa 15 selkeää alueellista
kokonaisuutta, joilla sote-palvelut järjestetään. Miten arvioitte tehtyä ratkaisua?

Esitetty ratkaisu on kolmen itsehallintoalueen osalta selkeytymätön. On epäselvää,
miten hallinto ja päätöksenteko järjestetään näiden itsehallintoalueiden osalta.
Alueiden määrä on sosiaalitoimen ja perusterveydenhuollon näkökulmasta sopiva,
mutta erikoissairaanhoidon näkökulmasta liian suuri.

6. Minkä kriteerien perusteella tulisi päättää siitä, mitkä kolme itsehallintoaluetta järjestävät
sosiaali- ja terveyspalvelut muiden itsehallintoalueiden kanssa? Voit valita yhden tai
useampia.

Väestömäärä ja sen ennustettu kehitys
Huoltosuhde ja sen ennustettu kehitys
Taloudelliset edellytykset
Mahdollisuudet varmistaa yhdenvertainen sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuus
Mahdollisuudet varmistaa kattava sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuus
Mahdollisuudet suunnitella ja toteuttaa toimiva palveluverkko
Mahdollisuudet toteuttaa kustannustehokas tuotantorakenne
Kielelliset erityispiirteet
Maakuntien välinen luontainen yhteistyö ja työssäkäynti- tai asiointisuunnat
Jokin muu, mikä?

7. Kaikki itsehallintoalueet tulevat tarvitsemaan yhteistyökumppaneita palveluiden
järjestämisessä. Mikä tai mitkä ovat alueellenne luontaiset yhteistyösuunnat?

Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa
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8. Jos se itsehallintoalue, johon katsotte kuntanne kuuluvan, osoittautuu myöhemmin
tehtävän päätöksen johdosta sellaiseksi itsehallintoalueeksi, joka ei vastaa
itsenäisesti sote-palvelujen järjestämisestä, onko sillä vaikutusta kunnan kantaan
siitä, mihin itsehallintoalueeseen kunnan tulisi kuulua?

Kyllä
Ei
Ei kantaa

9. Voitte perustella edellistä vastaustanne.

10. Hallituksen linjauksen mukaan itsehallintoalueille osoitetaan sosiaali- ja terveydenhuollon
lisäksi 1.1.2019 lähtien seuraavat tehtävät: pelastustoimen tehtävät, maakuntien liittojen
tehtävät ja ELY-keskusten alueellisen kehittämisen tehtävät sekä lisäksi mahdollisesti
ympäristöterveydenhuolto. Mitä muita tehtäviä olisi mielestänne tarkoituksenmukaista
siirtää itsehallintoalueille?

Tässä vaiheessa ei ole tarkoituksenmukaista siirtää muita tehtäviä.

11. Millä keinoin tulisi varmistaa itsehallintoalueiden ja kuntien yhteys hyvinvoinnin ja
terveyden edistämisessä?

Itsehallintoalueiden ja kuntien tulisi laatia yhteinen suunnitelma hyvinvoinnin ja
terveyden edistämisestä.

12. Vapaamuotoisia huomioita hallituksen aluelinjauksesta.

13. Vapaamuotoisia huomioita hallituksen rahoituslinjauksesta.

On perusteltua siirtää sosiaali- ja terveystoimen rahoitusvastuu pois kunnilta, kun
järjestämisvastuu siirtyy perustettaville itsehallintoalueille. Tässä yhteydessä tulee
kuitenkin varmistaa kuntien rahoituksen riittävyys niille jäävien tehtävien
hoitamiseen.
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Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin lausuntopyyntö ensihoidon palvelutasopäätösluonnok-
sesta

Dnro D/331/00.01.00.00/2015

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

Khall 212 § Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitus pyytää jäsen-
kunnilta lausuntoa ensihoidon palvelutasopäätöksen muuttamisesta
8.1.2016 mennessä.

Vireillepanon johdosta ensihoidon ja taloushallinnon yhteinen työryhmä on
valmistellut uuden ensihoidon palvelutasopäätöksen. Olennaisimpana muu-
toksena on perusterveydenhuollossa tehtävän tukityön muuttaminen siten
satunnaiseksi, että sitä tehdään vain erikseen pyydettäessä. Sellaista so-
pimusta ei ensihoidon ja perusterveydenhuollon yksikön välillä tehdä, jossa
ensihoitajien vastuulle määritettäisiin säännönmukaisesti osallistuminen jo-
honkin perusterveydenhuollon vastuulla olevaan tehtävään. Muuten palve-
lutasopäätöksestä on karsittu selostukset lain ja asetuksen sisällöstä yms.
yleinen tieto ja keskitytty vain niihin asioihin, jotka asetuksen mukaan pal-
velutasopäätöksessä pitää määrittää. Ensihoitokeskuksesta vastaavan yli-
hoitajan ja ensihoitokeskuksessa työskentelevien osastonhoitajien tehtävät
on määritetty. Saavutettavuustavoitteisiin ei ole tehty muutoksia. Ehdotus
palvelutasopäätökseksi on esityslistan ohessa.

Terveydenhuoltolain 39 §:n mukaan ensihoitopalvelu on suunniteltava ja to-
teutettava yhteistyössä päivystävien terveydenhuollon toimipisteiden kans-
sa siten, että nämä yhdessä muodostavat alueellisesti toiminnallisen koko-
naisuuden. Koska kaikki alueen terveyskeskukset ovat päivystäviä yksiköi-
tä, palvelutasopäätöksen muutos on suunniteltava yhdessä niiden kanssa.
Etelä-Pohjanmaan terveydenhuollon järjestämissuunnitelmassa on päätet-
ty, että ”Sairaanhoitopiiriin työsuhteessa olevat ensihoidon ammattilaiset
osallistuvat perusterveydenhuollon työtehtäviin erikseen määriteltävällä ta-
valla ensihoitotehtävien sallimissa rajoissa.” Koska tämän suunnitelman
ovat laatineet terveydenhuoltolain 34 §:n mukaisesti sairaanhoitopiirin jä-
senkunnat, on myös kuntia syytä kuulla suunnitelmaan sisältyvän periaat-
teen muuttamisesta.

Kuntien ja yhteistoiminta-alueiden kuulemista varten on ensihoitajien aloit-
teen ohella liitetty aineistoon seuraavat ns. 24/3 työaikamuodon käyttöön
oton vaikutusta selostavat asiakirjat:

1) Taloudellinen selvitys muutoksen vaikutuksista. Tällä hetkellä sairaan-
hoitopiirissä on 20 ambulanssia, ja tämä määrä on tarkoitus säilyttää. 24/3
–työaikamuutoksen vuoksi yksi osa-aikainen ambulanssi muutetaan koko-
aikaisiksi, jotta senkin henkilökunta voidaan sovittaa samaan työaikamuo-
toon. Laskelman mukaan työaikamuodon muutoksen aikaansaama säästö
on n. 700 000 euroa, mikäli henkilökunnalle ei suoriteta kompensaatiota pi-
dentyvästä työajasta. Mikäli suoritetaan työajan pidentymistä vastaava
kompensaatio, kustannukset nousevat n. 400 000 nykyistä suuremmiksi.
Kummassakin tapauksessa nykyisellä yksikkömäärällä kustannukset ylittä-
vät talousarvioon varatun määrärahan, vaikka uutta työaikamuotoa voisi
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käyttää koko vuoden. Laskelmissa ei ole otettu huomioon asianmukaisten
lepotilojen järjestämistä asemapaikoille.

2) Kartta työaikamuotojen soveltamisesta eri sairaanhoitopiireissä.

3) Ensihoidon eri yksiköiden ensihoitotehtäviin käyttämä osuus täydestä
työajasta 1.6.-31.10.2015. Lukuihin ei sisälly asemapaikoilla tehtävä työ ei-
kä terveyskeskuksissa tehtävä hälytystehtävän ulkopuolinen työ. Näistä ei
ole luotettavaa tilastointia.

4) Voimassa oleva ohje ensihoitajien perusterveydenhuollossa tekemästä
työstä.

Itse palvelutasopäätöksen ohella kunnilta ja terveyskeskuksilta on syytä
samassa yhteydessä pyytää kantaa siihen, tulisiko ensihoidon erikseen ti-
lattavista tukitehtävistä periä terveyskeskukselta kulut kattava maksu. Tällä
hetkellä eri terveyskeskukset käyttävät tukipalveluja hyvin eri tavoin.

Vaikka palvelutasopäätöksen muutos on ollut vasta valmisteltavana, Etelä-
Pohjanmaan perusturvan yhteistyöverkosto on ottanut kantaa asiaan. Ver-
kosto uudistaa 7.11.2014 esittämänsä kannan, että ensihoidon tukitehtävis-
tä perusturvassa ei ole syytä luopua.

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin yhtymävaltuusto on kokouksessaan
16.11.2015 § 34 hyväksynyt vuosille 2016 - 2018 talous – ja toimintasuun-
nitelman. Vuoden 2016 osalta valtuusto hyväksyi yksimielisesti samalla
sen, että sairaanhoitopiiri hakee lupaa ensihoidon työaikajärjestelmän
muuttamiseen alkuvuodesta 2016 siten kuin hallitus on esittänyt 22.6.2015
§ 100 sen jälkeen, kun palvelutasopäätökseen on tehty tarvittavat muutok-
set. Siksi kuntia on kuultava mahdollisimman pikaisesti, koska valtuuston
hyväksymällä muutoksella tavoitellaan ensi vuodelle vähintään yhden mil-
joonan suuruista kustannussäästöä verrattuna kuluvan vuoden 2015 talo-
usarvioon.

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus antaa Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirille liitteen
Liite nro mukaisen lausunnon

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
____________
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Kannanottopyyntö ensihoidon terveyskeskuksille antamiin yhteistyötehtäviin

Terveydenhuoltolain 39 §:n mukaan ensihoitopalvelu on suunniteltava ja toteutettava
yhteistyössä päivystävien terveydenhuollon toimipisteiden kanssa siten, että nämä
yhdessä muodostavat alueellisesti toiminnallisen kokonaisuuden. Etelä-Pohjanmaan
terveydenhuollon järjestämissuunnitelmassa on päätetty, että ”Sairaanhoitopiiriin
työsuhteessa olevat ensihoidon ammattilaiset osallistuvat perusterveydenhuollon
työtehtäviin erikseen määriteltävällä tavalla ensihoitotehtävien sallimissa rajoissa.”
Tämän suunnitelman ovat laatineet terveydenhuoltolain 34 §:n mukaisesti
sairaanhoitopiirin jäsenkunnat, joten sairaanhoitopiiri kuulee kuntia suunnitelmaan
mahdollisesti sisältyvän periaatteen muuttamisesta.

Kannanotto terveyskeskuksissa tapahtuvaan tukitehtävään:

Suupohjan alueella yhteistyö ensihoidon henkilöstön kanssa on erittäin hyvää.
Perusteena yhteistyölle on myös yhteinen rakennus, yhteispäivystyksen toimipiste ja
yhteinen toimintakulttuuri. Terveyskeskusyhteistyön tuntimääristä ei ole olemassa
tarkkaa seurantatietoa vielä sairaanhoitopiirissä, mutta kartoitusta keskussairaalassa
tehdään. Nyt yhteistyötä arvioidaan uudelleen osana ensihoidon työaikajärjestelmien
selvittelyä. Uudet työaikajärjestelmät pitäisivät sisällään ensihoitajien hyvin pitkät
työvuorot.

Suupohjan peruspalveluliikelaitoksen kunnat Isojoki, Karijoki, Kauhajoki ja Teuva
vastustavat suunnitelmia, jotka vähentävät ensihoidon tekemää
terveyskeskusyhteistyötä ja tukitehtäviä. Kun ensihoidon tuottaminen siirtyi
sairaanhoitopiirille, merkittävä peruste kustannusten silloiselle nousulle oli juuri se,
että mahdollistetaan myös terveyskeskusyhteistyö. Tiivis yhteistyö tukitehtävissä tuo
merkittäviä hyötyjä palveluille, koska hoitokäytäntöjä voidaan arvioida yhteistyössä
jatkuvasti. Hoidon tarpeen arviointia ja hoidon kiireellisyyden arviointia tarvitaan
jatkuvasti ja sitä toteuttavat sekä ensihoito, että terveyskeskuksen henkilöstö.
Yhteinen triage (hoidon kiireellisyyden arviointi) turvaa sekä laatua, että on
kokonaistaloudellisesti kannattavaa. Mahdollisesti ensihoitoon sisältyvät pitkät
työvuorot eivät ole myöskään potilasturvallisuuden näkökulmasta suositeltavia.

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän kunnat Isojoki, Karijoki, Kauhajoki ja
Teuva näkevät edelleen tukitehtävät tärkeiksi eivätkä hyväksy ensihoidon
tukitehtävistä luopumista. Lisäksi tukitehtävät sisältyvät nykyiseen laskutukseen eikä
niihin liittyvää lisälaskutusta hyväksytä.
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Selvitys sote-palveluiden tuottamisesta yhteistyössä Kuusiokuntien yhteistoiminta-alueen ja
yksityisen toimijan kanssa

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-
21.9.2015 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-
muksista olivat ko. tilaisuudessa kertomassa Mänttä-Vilppulan virka- ja luot-
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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.

Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava
kannatettu esitys, asiasta oli äänestettävä, ja teki seuraavan äänestysesityk-
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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.
___________

Khall 213 §
7.12.2015 Kaupungin- ja kunnanhallitukset nimesivät selvitystyöryhmään kuntien

edustajiksi Isojoelta kunnanjohtaja Linda Leinosen, Karijoelta kunnanjohtaja
Viljo Kurvisen, Kauhajoelta talouspäällikkö Heli Silomäen ja Teuvalta kun-
nanjohtaja Veli Nummelan. Lisäksi työryhmään kutsuttiin Suupohjan perus-
palveluliikelaitoskuntayhtymän johtaja Kari Nuuttilan ja tilaajan edustaja Er-
ja Heikinniemi.

Selvitystyöryhmä on työskennellyt hallitusten antaman toimeksiannon mu-
kaisesti tutkien sote-palvelujen vaihtoehtoista toteutusmallia.

Työryhmä on keskustellut Kuusiokuntien terveyskuntayhtymän kanssa kun-
tayhtymän organisaatiosta, kuntayhtymän ja yhteisyrityksen vastuunjaosta
ja palvelusopimuksesta. Työryhmä on vieraillut Mänttä-Vilppulassa tutus-
tumassa toiminnassa olevaan yhteisyhtiömalliin.

Työryhmä on selvittänyt sekä hankintalaki- että kuntayhtymäasiantuntijoilta
eri yhteistyömuotojen mahdollisuuksia ja vaikutuksia.

LLKY:n vastuualueiden esimiehillä vahvistettuna selvitystyöryhmä on laati-
nut alustavan vastuunjakotaulukon, jonka mukaan Suupohjan alueen yh-
teisyhtiö voisia toimia. Viimeinen osa selvitystyötä on Aluehallintoviraston
lausunto/kannanotto siitä, mitä muutoksia tai investointitarpeita uusi toimin-
tatapa edellyttäisi. AVI:n vierailu on sovittu pidettäväksi 13.1.2016. Tämän
jälkeen selvitystyöryhmä muodostaa perustellun näkemyksen kokonaisuu-
desta.

Yhteistyössä Kuusiokuntien terveyskuntayhtymän kanssa on selvitetty val-
takunnallisen sote-ratkaisun vaikutuksia. Ns. Maakunnan soten vaikutusten
selvittämistä on hankaloittanut se, ettei valtionhallinnon puolelta ole edel-
leenkään saatu lopullisia virallisia linjauksia tulevan itsehallintoalueen muo-
dosta ja organisoinnista.

Selvitystyöryhmän työn rinnalla kulkevat kuntien väliset neuvottelut. Kunta-
johtajat ovat neuvotelleet kuntayhtymän, yhteistoiminta-alueen ja kuntayh-
tymäyhteistyön muodosta ja siihen liittyvistä sopimuksista. Perussopimus-
työ on käynnissä Kuusiokunnissa ja on siellä tulossa valtuustojen päätök-
sentekoon joulukuussa.
Johtuen Kuusiokuntien käynnissä olevasta perussopimustyöstä ja sen vaa-
timasta päätöksenteosta sekä Aluehallintoviraston tulevasta vierailusta,
selvitystyöryhmä pyytää kaupungin- ja kunnanhallituksilta lisäaikaa loppu-
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raportin esittämiselle ja kuntien päätöksenteolle helmikuun 2016 loppuun
asti. Selvitysryhmän raportti esitellään Suupohjan seudulliselle johtoryhmäl-
le 26.1.2016 kokouksessa ja sen jälkeen kaupungin- ja kunnanhallituksille.
Tämän jälkeen asia tuodaan valtuustojen päätettäväksi.

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus myöntää selvitysryhmälle pyydetyn lisäajan. Edel-
leen kunnanhallitus esittää, että Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayh-
tymä ja Suupohjan Seutupalvelukeskus Oy tiedottavat henkilöstöään selvi-
tystyön tilanteesta ja valtuustojen päätöksentekoaikataulusta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
____________
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Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma vuosille 2015-2016

Dnro D/311/00.04.01/2015

Aikaisemmat käsittelyt: Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän johtokunta 21.9.2015 / § 99
Sivistyslautakunta 24.11.2015 § 61

Valmistelija/lisätiedot: johtava sosiaalityöntekijä Paula Uusi-Hakala, puh. 043-820
0478, sähköposti etunimi.sukunimi@llky.fi

Johtokunta 99 §
21.9.2015 Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän ja kuntien yhteinen lasten

ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on laadittu vuosille 2011 -2012. LLKY:n
johtokunta ja kuntien valtuustot ovat hyväksyneet suunnitelman vuonna
2011.

Vuonna 2014 nimettiin LLKY:n ja kuntien yhteinen monialainen lapsiperhei-
den johtoryhmä, johon kuuluu lapsiperhepalvelujen johtavia viranhaltijoita.
Johtoryhmän tehtäväksi tuli mm. lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman
päivittäminen.

Johtoryhmä päätti, että suunnitelma tehdään vuosien 2011 – 2012 suunni-
telman pohjalta vuosille 2015 - 2016. Aiempaa suunnitelmaa on lyhennetty
ja päivitettyyn suunnitelmaan on laitettu tekstiosaan tiedot vain niistä asiois-
ta, jotka ovat edellisen suunnitelma jälkeen muuttuneet.

Johtoryhmän laatima ”Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma vuosille
2015 - 2016” on esityslistan lisätietona.

Johtajan ehdotus: Johtokunta hyväksyy osaltaan lasten ja nuorten hyvin-
vointisuunnitelman 2015 – 2016. Suunnitelma lähetetään käsiteltäväksi yh-
teistoimintalautakunnalle ja Isojoen, Karijoen ja Teuvan kunnanhallituksille
ja Kauhajoen kaupunginhallitukselle.

Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jäl-
keen. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2015 – 2016 on pöytäkirjan
erillisenä liitteenä 1 / johtokunta 21.9.2015 (Dnro D/248/05.09.00/2015).
______________

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

Sivistysltk  61 §
24.11.2015 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2015 – 2016 on esityslistan liit-

teenä. Suunnitelma on lasten, nuorten ja lapsiperheiden poikkihallinnollisen
johtoryhmän työkalu ja palvelee kuntien hyvinvointikertomusten laadintaa.

Sivistysjohtaja Ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi lasten ja nuorten hyvinvoin-
tisuunnitelman vuosille 2015 – 2016.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.
_________

Valmistelija / lisätiedot: kunnanjohtaja Veli Nummela, p. 046 850 7700
sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi
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Khall 214 §
7.12.2015
Kja Ehdotus: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy osal-

taan Lasten ja Nuorten hyvinvointisuunnitelman vuosille 2015-2016.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
___________
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Teuvan kunnan hyvinvointikertomus

Dnro D/291/00.01.02/2015

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

Khall 215 § Terveydenhuoltolaki (1326/2010) edellyttää, että kunnan on seurattava
asukkaidensa terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väes-
töryhmittäin. Kunnan tulee myös seurata palveluissa toteutettuja toimenpi-
teitä, joilla vastataan kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin. Edelleen kunnan on
lain mukaan raportoitava kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä to-
teutetuista toimenpiteistä valtuustolle vuosittain, minkä lisäksi valtuustolle
on kerran valtuustokaudessa valmistettava laajempi hyvinvointikertomus.
Laajan hyvinvointikertomuksen vuosille 2013 – 2016 Teuvan kunnanval-
tuusto hyväksyi kokouksessaan 16.12.2013 § 86.

Hyvinvointikertomus on luottamushenkilöitä, viranhaltijoita ja kuntalaisia
palveleva katsaus kuntalaisten hyvinvoinnista ja palvelujärjestelmästä. Hy-
vinvointikertomus toimii myös hyvinvointijohtamisen ja kunnan strategiatyön
työvälineenä.

Koska taloudellinen tilanne ei mahdollista uusien toimintojen kehittämistä,
keskitytään edelleen tulevana vuonna olemassa olevan toiminnan vakiin-
nuttamiseen. Tämän takia jatketaan laajan kertomuksen valtuustokausittai-
sen suunnitelmaosion toimenpiteitä, eikä suunnitelmaosan tavoitteita tai
toimenpiteitä ole ensi vuodelle muutettu.

Raportissa tarkastellaan kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden muutoksia
ikäryhmittäin pääasiallisesti vuosien 2012 – 2014 välillä. Lisäksi kuntalais-
ten hyvinvoinnin tilaa verrataan verrokeiksi valittujen kuntien ja alueiden tie-
toihin. Lopuksi esitetään tähän mennessä tehdyt toimenpiteet.

Teuvan kunnan hyvinvointikertomuksen vuosittainen raportti on esityslistan
liitteenä.

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy liit-
teen mukaisen hyvinvointikertomuksen vuosilta 2014-2015 ja että valtuus-
tokausittaisessa kertomuksessa hyväksytyt painopistealueet, tavoitteet ja
toimenpiteet ovat edelleen voimassa vuonna 2016.

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin.
_____________
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Siivouspalveluseteli vuonna 2016
Dnro D/329/02.05.01.03/2015

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

Khall 216 § Teuvan kunnanvaltuusto hyväksyi 17.12.2008 (58 §) vuoden 2009 talous-
arvion käsittelyn yhteydessä siivouspalvelusetelin käyttöönoton.

Siivouspalvelusetelin kriteereistä päättää Teuvan kunta ja sen käytännön
järjestelyt toteuttaa Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä. Setelin
myöntäminen edellyttää palvelutarpeen arviointia.

Seteliä myönnettäessä huomioidaan tulotasot, joilla tuki määräytyy erisuu-
ruisena eri tuloluokissa olevien ihmisten kohdalla.

Pienituloisiksi lasketaan henkilöt, joiden kotitalouden käytettävissä oleva
rahatulo on alle 60 prosenttia kansallisesta mediaanitulosta. Yhden hen-
gen taloudessa pienituloisuusraja oli 1 190 euroa kuukaudessa vuonna
2013 ja kahden hengen taloudelle 1785 euroa. Valmistelijan esityksen alin
raja viittaa 50 %:iin mediaanitulosta.

Siivouspalvelusetelin käyttäjiä oli 30.11.2015 83 kappaletta ja kustannuksia
oli kertynyt vuoden alusta alkaen noin 14 000 euroa, mikä on 3 000 euroa
enemmän kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan.

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että

1) Teuvan kunta jatkaa siivouspalvelusetelitoimintaa vuonna 2016 ja va-
raa siihen 20 000 euron määrärahan.

2) Kunta tarjoaa siivouspalveluseteliä ensisijaisesti vanhusten, invalidien
ja vammaisten kotiavun hankkimiseen sekä vanhustenhuollon laitos-
hoidon kuormituksen vähentämiseen kotiutusta nopeuttamalla. Sii-
vouspalveluseteliä myönnetään eri tuloluokissa seuraavasti:

Kunnan osuutta myönnetään enintään 28 euron tuntihintaan asti (alv 0 %).
Yksi talous voi saada tukea enintään neljältä tunnilta kuukaudessa.

3) Palvelutarpeen arvioi ja päätöksen valmistelee Suupohjan peruspalve-
luliikelaitoksen määräämä henkilö. Siivouspalvelusetelin myöntää Teu-
van kunnan hallinto- ja elinkeinotoimen päällikkö määrärahan puitteis-
sa. Palveluntarjoajiksi hyväksytään ne palveluntarjoajat, jotka Suupoh-
jan peruspalveluliikelaitos hyväksyy palvelusetelin vastaanottajiksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
___________

Tuloluokka Bruttotulot/euroa Kunnan osuus
1 henkilön talous 2 tai useamman henkilön talous

1 enintään 991 enintään 1520 60 %

2 991  - 1 250 1520 - 1870 40 %

3 1 250 – 1 675 1870 - 2490 20 %
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Kunnanhallitus 07.12.2015 217 §

Lapsiperheiden etuudet vuonna 2016

Dnro D/328/02.05.01.03/2015

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

Khall 217 § Teuvan kunnan lapsiperheiden etuudet ovat olleet vuonna 2015 seuraavat:

- Teuvan kunta lahjoittaa 150 euron palvelusetelin vaipparahana vuonna
2015 Teuvalla syntyville vauvoille. Palvelusetelillä saa hankkia vaippoja
tai vaippojen tekoon tarvittavia materiaaleja teuvalaisista liikkeistä;

-  Teuvan kunta lahjoittaa 200 euron shekin pirttilahjana jokaiselle vuonna
2015 syntyvälle teuvalaiselle lapselle. Shekki luovutetaan ilman eri ha-
kemusta lapsen syntymää seuraavan kalenterivuoden alussa järjestettä-
vässä tilaisuudessa, mikäli perhe edelleen asuu Teuvalla.

Vuonna 2014 syntyneiden vauvojen osalta vaipparahat (54 vauvaa) ja pirtti-
lahjat (51 vauvaa) olivat yhteensä 18 300 euroa.

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että

1) Lapsiperheiden etuuksiin varataan 20 000 euron määräraha vuonna
2016.

2)  Teuvan kunnan lapsiperheiden etuudet ovat vuonna 2016 seuraavat:

Vaipparaha
Teuvan kunta lahjoittaa 150 euron palvelusetelin vaipparahana vuonna
2016 Teuvalla syntyville vauvoille. Palvelusetelillä saa hankkia vaippoja
tai vaippojen tekoon tarvittavia materiaaleja teuvalaisista liikkeistä.

Pirttilahja
Teuvan kunta lahjoittaa 200 euron shekin pirttilahjana jokaiselle vuonna
2016 syntyvälle teuvalaiselle lapselle. Shekki luovutetaan ilman eri ha-
kemusta lapsen syntymää seuraavan kalenterivuoden alussa järjestet-
tävässä tilaisuudessa, mikäli perhe edelleen asuu Teuvalla.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
_____________
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Kunnanhallitus 07.12.2015 218 §

Yhteistyösopimus monialaisesta yhteispalvelusta (TYP)

Dnro D/323/00.01.00.04/2015
Valmistelija / lisätiedot: hallintojohtaja Marko Lähde, p. 040 630 2505
sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi

Khall 218 § Laki ja asetus työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta
(TYP) tulivat voimaan 1.1.2015. Työllistymistä edistävä monialainen yhteis-
palvelu tarkoittaa sitä, että kunta, TE-toimisto ja Kela suunnittelevat yhdes-
sä työttömän kanssa olemassa olevista työvoima-, sosiaali-, terveys- ja
kuntoutuspalveluista sellaisen palvelukokonaisuuden, joka vastaa työttö-
män palvelutarpeisiin ja parhaiten edistää hänen työllistymistään.

Periaatteena on ollut, että Etelä-Pohjanmaan TE-toimiston alueella peruste-
taan yksi monialaista yhteispalvelua tuottava verkosto ja yksi johtoryhmä,
joka vastaa yhteispalvelun järjestämisestä koko maakunnan alueella. Ver-
koston päätoimipaikka sijaitsee Seinäjoella.

Kunnanhallitus päätti 11.5.2015

1) valtuuttaa Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän valitsemaan
monialaisen yhteispalvelun johtoryhmään jäsenen ja hänelle varajäse-
nen edustamaan Teuvan kuntaa;

2) hyväksyä, että Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän valit-
sema jäsen ja hänen varajäsen voi toimia monialaisen yhteispalvelun
johtoryhmässä myös Isojoen ja Karijoen kuntien sekä Kauhajoen kau-
pungin edustajana;

3) hyväksyä monialaista yhteispalvelujärjestelmää varten perustettavan
johtavan henkilön määräaikaisen viran ajalle 1.9.2015 – 31.12.2018

4) hyväksyä monialaisen yhteispalvelujärjestelmän kustannusten vyöry-
tyksen kuntien kesken asukaslukuun suhteutettuna.

Monialaisen yhteispalvelun valmistelu on edennyt suunnitellusti. Johtoryh-
mässä Teuvaa, Isojokea, Karijokea ja Kauhajokea edustaa Suupohjan pe-
ruspalveluliikelaitoskuntayhtymän sosiaalipalvelujohtaja Esko Kiviniitty vuo-
den 2018 loppuun saakka. Tämän lisäksi johtoryhmän työjärjestys on hy-
väksytty ja TYP-johtajaksi on nimetty Päivi Krook.

Rakenteilla olevaan monialaiseen Etelä-Pohjanmaan TYP-verkostoon hen-
kilöstöä tulee yhteensä yli 30 henkilöä. Verkostossa työskentelee mm. so-
siaalityöntekijöitä, sosiaaliohjaajia, terveydenhoitajia, TE-toimiston asian-
tuntijoita, Kelan vakuutussihteereitä, kuntouttavan työtoiminnan ohjaajia ja
työnsuunnittelijoita.

Johtoryhmä on valmistellut TYP-yhteistyösopimuksen, joka koskee koko Ete-
lä-Pohjanmaan aluetta ja on lähettänyt sen kuntiin hyväksyttäväksi. Yhteis-
palvelun toiminnalliset puitteet sisältävä sopimus on esityslistan liitteenä.

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä Etelä-Pohjanmaan aluetta kos-
kevan yhteistyösopimuksen työllistämistä edistävästä monialaisesta yhteis-
palvelusta (TYP).

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
_____________
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Kunnanhallitus 07.12.2015 219 §

Yhteistyösopimus fysioterapia- ja kuntoutuspalveluista

Dnro D/325/01.04.02.03/2015

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

Khall 219 § Fysioterapian keskeisenä tavoitteena on ylläpitää ja parantaa ihmisten toi-
mintakykyä ja liikkumista. Fysioterapian toimenpiteet kohdentuvat mm. sai-
rauden, tapaturman tai ikääntymisen aiheuttamaan alentuneen toimintaky-
vyn edistämiseen. Keinoina ovat ohjaus, neuvonta ja harjoittelu. Fysiotera-
pia on osa julkista ja yksityistä sosiaali-, terveys-, ja kuntoutuspalvelujärjes-
telmää.

Fysioterapiassa arvioidaan kuntoutujan terveyttä, liikkumista, toimintakykyä
ja toimintarajoitteita hänen toimintaympäristössään. Arvioinnin perusteella
laaditaan fysioterapiasuunnitelma, jota myös seurataan. Fysioterapeutti ar-
vioi myös apuvälinetarvetta ja ohjaa niiden käyttöä. Kuntoutujaa aktivoi-
daan ja ohjataan ottamaan itse vastuuta omasta terveydestään, toiminta-
kyvystään ja niiden edistämiseen liittyvistä valinnoista yhteistyössä muiden
asiantuntijoiden kanssa.

Teuvan kunnan voimassa oleva työterveyshuollon toimintasuunnitelma ei
sisällä yksilöllisiä fysioterapeutin palveluja. Tarvittaessa työterveyshuolto
ohjaa asiakkaan fysioterapeutin vastaanotolle, mistä syntyvät kustannuk-
set asiakas maksaa itse.

Kauhajoella sijaitseva DBC klinikka on tarjonnut Teuvan kunnalle fysiote-
rapiapalveluja. DBC klinikka on erikoistunut tuki -ja liikuntaelinongelmiin ja
tarjoaa ensisijaisesti toimintakykyä palauttavaa kuntoutusta. Toimintakykyä
palauttavassa kuntoutuksessa yhdistyvät mikroryhmässä toteutettu ja as-
teittain tehostuva harjoittelu. Yrityksen tarjoama palvelu ei kuulu Kela-
korvauksen piiriin.

Yhteistyöneuvottelujen tuloksena ollaan päädytty malliin, jossa kunta tarjo-
aisi vakituisille työntekijöilleen oireenmukaista ja kuntouttavaa fysioterapiaa
työterveyslääkärin lähetteellä. Yhteistyö LLKY:n työterveyshuollon kanssa
on avaintekijä palvelun oikean mitoituksen saavuttamiseksi. DBC tarjoaa
kolmea erillistä palvelupakettia, jotka poikkeavat toisistaan asiakkaan tar-
peiden mukaan:

• FYSIO 5 240 €
• FYSIO 10 490 €
• FYSIO 15 690 €

Palvelupakettien sisältö on kuvattu tarkemmin liitteenä olevassa sopimuk-
sessa ja sen liitteessä.

Fysioterapiasta saatava hyöty pystytään arvioimaan vasta jälkikäteen. Ko-
kemusten perusteella on kuitenkin selvää, että alentunutta työkykyä pysty-
tään parantamaan fysioterapian avulla. Työnantaja hyöty näkyy työn tuot-
tavuuden lisääntymisenä, sairauspoissaolojen vähenemisenä ja työurien
pitenemisenä.
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Kja Ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan yhteistyösopi-
muksen DBC klinikan kanssa ja varaa fysioterapiapalveluiden käyttöön
10 000 euron määrärahan.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
___________
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Kunnanhallitus 07.12.2015 220 §

Luonto-Parran vuokraushintojen vahvistaminen

Dnro D/326/02.05.00.00/2015

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

Khall 220 § Luonto-Parraan on haettu toimijaa syyskuusta 2015 alkaen. Kyselyjä on
ollut muutama, mutta varteenotettavaa yrittäjää alueelle ei ole löytynyt.
Edellisen yrittäjän vuokrasopimus päättyy 30.11.2015, minkä jälkeen tilat
vapautuvat muuhun käyttöön. Koska uutta toimijaa ei toistaiseksi ole löy-
detty, tilojen hoito- ja vuokraustoiminta siirtyvät kunnan hoidettavaksi.

Hallintosäännön 15 §:n mukaan kunnanhallitus päättää kunnan kiinteistöjen
ja laitosten sekä muiden palvelujen käytöstä perittävistä maksuista ja tak-
soista.

Ohessa oleva hinnasto ja ohjeet tilojen vuokraamisesta perustuvat pääosin
aikaisemmin hyväksyttyihin esityksiin. Caravanpaikkojen hintoja on kuiten-
kin laskettu heikon kysynnän vuoksi ja hinnastoon on lisätty hinta kuukau-
desta kaksi eteenpäin. Lisäksi lisäpalveluhintaa on nostettu. Liite.

Luonto-Parrassa järjestettävien lasten ja nuorten tapahtumien vuokrahin-
noista voi saada edelleen alennusta seuraavin edellytyksin:

-  tapahtuma on lapsille ja nuorille suunnattu; esim. partioleiri, hiihtoleiri,
lasten   kristillinen leiri, leirikoulu tai muu sellainen

-  tapahtuma on alkoholiton ja savuton
-  tapahtuman järjestäjänä tai osajärjestäjänä on Teuvan kunnan vapaa-

aika- tai sivistystoimi taikka teuvalainen järjestö/yhteisö
-  ulkopaikkakuntalaisten tahojen järjestämissä tapahtumissa osallistujista

vähintään 30  prosenttia on teuvalaisia lapsia ja/tai nuoria
-  tapahtuma ehkäisee lasten ja nuorten syrjäytymistä tai sisältää terveyttä

edistävää liikuntaa

Alennusta annetaan 50 prosenttia vahvistetusta taksasta. Avustusta hake-
ville annetaan jo hakuvaiheessa lomake, jossa kysytään perusteita hinnan-
alennukselle.

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan vuokrasopimus-
Liite nro 6 pohjan ja hinnaston.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
____________
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Kunnanhallitus 07.12.2015 221 §

Hallintokuntien ja viranhaltijain pöytäkirjat sekä mahdollisesti kunnanhallituksen käsittelyyn
otettavat asiat, kunnanhallitus 7.12.2015

Dnro D/338/00.02.01/2015

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

Khall 221 § Kunnan hallintosäännön 62 §:n määräyksiin viitaten esitellään kunnanhalli-
tukselle seuraavat pöytäkirjajäljennökset:

- jätelautakunta 26.11.2015
- rakennuslautakunta 19.11.2015
- sivistyslautakunta 24.11.2015
- tulevaisuuslautakunta 17.11.2015
- vapaa-ajanlautakunta 24.11.2015

 sekä viranhaltijapäätökset:

Kunnanjohtajan päätökset:

12/2015 HRM-päätös
20-21/2015 WEB-henkilöstöpäätöksiä

Hallintojohtajan päätökset:

14-16/2015  HRM-lomapäätös
39/2015  WEB-henkilöstöpäätöksiä

Maanrakennusmestarin/teknisen toimen päällikön päätös:

13/2015 Tiesuolan toimittaminen v. 2016, Suupohjan kuntien yhteis-
hankinta

14/2015 Ruokaperunan ja kasvisten hankinta v. 2016, Teuvan kunnan
ruokapalvelut

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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Kunnanhallitus 07.12.2015 222 §

Ilmoitusasiat, kunnanhallitus 7.12.2015

Dnro D/338/00.02.01/2015

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

Khall 222 § Kunnanhallituksen tietoon saatetaan seuraavaa:

- Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös
26.11.2015 kuntien taksilupien enimmäismäärien vahvistaminen vuodelle
2016. Päätöksen mukaan Teuvan kunnan taksilupien enimmäismäärä on
yhteensä 13, joista 11 on henkilöautoa ja 2 esteetöntä henkilöautoa, tak-
silupien enimmäismäärä on sama kuin edellisenä vuotena.

- Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen työlli-
syyskatsaus 10/2015:

lokakuu -15

Työttömiä työnhakijoita 231
(ml. henk. koht. lomautetut)
- miehiä 126
- naisia 105
- alle 25-vuotiaita   30
- yli 50-vuotiaita 103
- yli vuoden työttömänä   34
Avoimia työpaikkoja     7
Työttömyysaste (%) 9,8  (elokuu 10,4 ja syyskuu 9,9)

- Suupohjan peruspalveluliikelaitoksen kuntayhtymän johtajan viranhaltija-
päätös joulun ajan työaikajärjestelyistä; LLKY:n hallinto, sisäinen tukipalve-
lu ja sosiaalipalvelut Kauhajoen kaupungintalon osalta pidetään suljettuna
28.-31.12.2015 välisenä aikana.

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: 205 - 206, 209 - 212, 214 - 215 ja 221 - 222

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

Pykälät: 207 - 208, 213 ja 216 - 220

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: 207 - 208, 213 ja 216 - 220

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

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