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Paikka Kulttuuritalo Orrela

Aika 19.01.2015  klo  18.30  - 20.15

Saapuvilla olleet jäsenet
Lehtimäki Esko, puheenjohtaja
Erlands Kaj
Harjula Irma
Heikkilä Ville
Heinola Arto
Kaleva Paula
Ketomäki Jaakko
Kiviluoma Jarmo
Kiviluoma Juha-Matti
Koivu Anneli, poissa
Koski Sauli
Leppäniemi Jukka
 Mäntylä Anu
 Mäntysaari Matti

Nevanperä Toni
Palonen Juha
Panttila Eliisa
Ranta-Muotio Aulis
Riippi Johanna
Rinta-Uppa Simo
Ristiluoma Osmo
Sippola Eija
Tamsi Sakari
Tuisku Minna-Liisa
Uusitalo Kari
Viljanmaa Veikko
Åkerblad Irma
Saarikoski Jorma, varavaltuutettu

Muut saapuvilla olleet Nummela Veli, kunnanjohtaja
Niemi Pauliina, sivistysjohtaja
Palomäki Jukka, maanrakennusmestari
Lähde Marko, hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Asiat §:t  1 - 12

Pöytäkirjan tarkastajat
Pöytäkirjan tarkastetaan maanantaina 26.1.2015 klo 11. Pöytäkirjan tarkastajaksi
valittiin Anu Mäntylä ja Matti Mäntysaari.

Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus

Esko Lehtimäki
puheenjohtaja

Marko Lähde
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastusmerkinnät

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.

Teuva  26.1.2015

Anu Mäntylä Matti Mäntysaari

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä

Teuvan kunnanvirastossa  27.1.2015

Marko Lähde, pöytäkirjanpitäjä
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TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä
Kunnanvaltuusto 19.01.2015 1 §

Kokouksen avaus, nimenhuuto ja valtuutettujen poissaoloesteet ja varajäsenten kutsuminen

Dnro D/11/00.02.00/2015

Kvalt 1 § Kuntalain 54 §:n 4 momentin mukaan

"Kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen kokousta.
Samassa ajassa on kokouksesta annettava yleisesti tieto siten kuin 64
§:ssä säädetään."

Kuntalain 64 §:n mukaan

"Kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne julkisten kuulu-
tusten ilmoitustaululla sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättä-
mällä tavalla."

Kunnanvaltuuston työjärjestyksen 8 §:n mukaan

“Kutsu valtuuston kokoukseen on vähintään 4 päivää ennen kokousta
lähetettävä erikseen kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouk-
sessa läsnäolo- ja puheoikeus. Samassa ajassa on kokouksesta annet-
tava yleisesti tieto julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Kokouskutsus-
sa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.”

Kunnanvaltuuston työjärjestyksen 9 §:n mukaan

“Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotuk-
set valtuuston päätöksiksi, on lähetettävä kokouskutsun yhteydessä,
jolleivät erityiset syyt ole esteenä.

  Valtuusto voi päättää, kuinka monelle varavaltuutetulle esityslista toi-
mitetaan.”

Kunnanvaltuuston työjärjestyksen 11 §:n mukaan

“Valtuutetun, joka on estynyt hoitamasta valtuutetun tointaan tai joka on
esteellinen käsittelemään jotakin asiaa, on viipymättä ilmoitettava asias-
ta valtuuston puheenjohtajalle. Puheenjohtajalle tehtävä ilmoitus voi-
daan jättää myös kunnanvirastoon.

  Saatuaan valtuutetulta tai muuten luotettavasti tiedon esteestä tai es-
teellisyydestä puheenjohtajan on kutsuttava valtuutetun sijaan kuntalain
11 §:n 1 momentissa tarkoitettu varavaltuutettu.

  Puheenjohtajan on tarvittaessa saatettava valtuutetun ja muun läsnä-
oloon oikeutetun henkilön esteellisyys valtuuston ratkaistavaksi.”

Kunnanvaltuusto on 28.1.2013/§ 12 päättänyt, että kunnanvaltuuston koko-
uksesta annetaan yleisesti tieto kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaulun
lisäksi Tejukassa sekä internetissä Teuvan kunnan www-sivuilla.

Ilmoitus tästä kokouksesta on julkaistu kunnan julkisten kuulutusten ilmoitus-
taululla, Tejukassa sekä internetissä Teuvan kunnan www-sivuilla keskiviik-
kona 14.1.2015  Kokouskutsu ja siihen liitetty esityslista on lähetetty sähköi-
sessä muodossa kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läs-
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TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä
Kunnanvaltuusto 19.01.2015 1 §

näolo- ja puheoikeus, tiistaina 13.1.2015. Esityslista julkaistaan myös Teuvan
kunnan www-sivuilla.

Kuntalain 58 §:n 1 momentin mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vä-
hintään 2/3 valtuutetuista on läsnä.

Ehdotus: Avataan kokous, suoritetaan nimenhuuto, todetaan mahdolliset
poissaolot ja kutsutaan tarvittaessa varavaltuutetut sekä todetaan, onko ko-
kous laillinen ja päätösvaltainen.

Päätös:  Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.
Suoritetussa nimenhuudossa oli paikalla 26 valtuutettua. Valtuutettu Anneli
Koivu oli ilmoittanut esteestään.

Kunnanvaltuusto hyväksyi poissaoloesteen. Anneli Koivun sijaan kutsuttiin
varavaltuutettu Jorma Saarikoski.

Puheenjohtaja totesi näin ollen valtuuston olevan täysilukuinen sekä lailli-
nen ja päätösvaltainen.
____________
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TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä
Kunnanvaltuusto 19.01.2015 2 §

Pöytäkirjan tarkastus ja pitäminen yleisesti nähtävänä

Dnro D/11/00.02.00/2015

Kvalt 2 § Kunnanvaltuuston työjärjestyksen 34 §:n mukaan valtuuston pöytäkirjan
tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei
valtuusto jonkin asian kohdalla toisin päätä.

Kuntalain 63 §:n mukaan

  “Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan pöytäkirja siihen lii-
tettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään
tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on ennakol-
ta ilmoitettu.”

Kunnanvaltuusto on 28.1.2013/§ 12 päättänyt, että valtuuston pöytäkirjan
kuntalain 63 §:ssä tarkoitetusta yleisestä nähtävänäpidosta kunnanviras-
tossa ilmoitetaan valtuuston kokouskutsun yhteydessä. Kunnanvirastossa
tapahtuvan nähtäväpidon lisäksi pöytäkirja saatetaan yleisesti nähtäväksi
(julkistetaan) tarkastamisen jälkeen Internetissä Teuvan kunnan www-
sivuilla.

Pöytäkirja  tarkastetaan maanantaina 26.1.2015 klo 11 ja pidetään kokous-
kutsun yhteydessä ilmoitetun mukaisesti yleisesti nähtävänä kunnanviras-
tossa tiistaina 27.1.2015. Tarkastusvuorossa ovat Anu Mäntylä ja Matti
Mäntysaari.

Ehdotus: Valtuusto päättää valita kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Anu Mäntylä ja Matti Mäntysaari.
____________
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TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä
Kunnanvaltuusto 19.01.2015 3 §

Työjärjestyksen hyväksyminen

Dnro D/11/00.02.00/2015

Kvalt 3 § Ehdotus: Valtuusto päättää hyväksyä esityslistan kokouksen työjärjestyk-
seksi.

Päätös:   Ehdotus hyväksyttiin.
____________
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TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä
Kunnanvaltuusto 19.01.2015 4 §

Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valitseminen vuosiksi 2015 - 2016

Dnro D/350/00.00.01.00/2014

Aikaisemmat käsittelyt: Kunnanhallitus 12.1.2015 § 1

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

Khall 1 § Kuntalain 12 §:n mukaan:
12.1.2015

"Valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen
määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päät-
tänyt lyhyemmästä toimikaudesta. Puheenjohtaja ja varapuheenjohta-
jat valitaan samassa vaalitoimituksessa."

Kunnanvaltuusto päätti 28.1.2013 § 5 valita puheenjohtajan ja ensimmäi-
sen sekä toisen varapuheenjohtajan kahden vuoden toimikaudeksi eli vuo-
siksi 2013-2014.

Kja Ehdotus:  Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto valit-
see kahden vuoden toimikaudeksi eli vuosiksi 2015 - 2016 puheenjohtajan
ja ensimmäisen sekä toisen varapuheenjohtajan

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
____________

Kvalt 4 §
19.1.2015 Päätös:  Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti valita

puheenjohtajaksi Esko Lehtimäen

valtuuston 1. varapuheenjohtajaksi Simo Rinta-Upan

valtuuston 2. varapuheenjohtajaksi Matti Mäntysaaren.

_____________
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TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä
Kunnanvaltuusto 19.01.2015 5 §

Kunnanhallituksen asettaminen vuosiksi 2015 - 2016

Dnro D/349/00.00.01.00/2014

Aikaisemmat käsittelyt: Kunnanhallitus 12.1.2015 § 2

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

Khall 2 §
12.1.2015 Kuntalain 17 §:n 2 momentin mukaan

”Valtuusto asettaa kunnanhallituksen sekä 71 §:ssä tarkoitetun tarkastuslau-
takunnan."

Kuntalain 18 §:n 4 momentin mukaan
"Toimielinten jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet, joista on sovel-
tuvin osin voimassa, mitä varsinaisista jäsenistä säädetään.”

Tasa-arvolain 4 a §:n 1 momentin mukaan valtion komiteoissa, neuvottelu-
kunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä sekä kunnallisissa että kunti-
en välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuusto-
ja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, joll-
ei erityisistä syistä muuta johdu.

Kuntalain 20 §:n mukaan
"Valtuusto tai muu valinnan suorittava toimielin valitsee jäseniksi valituista

toimielimen puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia. Hei-
dät valitaan samassa vaalitoimituksessa."

Kuntalain 32 §:n mukaan
"Kunnan luottamushenkilöitä ovat valtuutetut ja varavaltuutetut, kunnan toi-
mielimiin valitut jäsenet, kunnan kuntayhtymän toimielimiin valitsemat jäsenet
sekä muut kunnan luottamustoimiin valitut henkilöt. Tehtävänsä perusteella
kunnan toimielimen jäseneksi valittu kunnan viranhaltija tai työntekijä ei kui-
tenkaan ole kunnan luottamushenkilö.

  Luottamushenkilön tulee edistää kunnan ja sen asukkaiden parasta sekä
toimia luottamustehtävässään arvokkaasti tehtävän edellyttämällä tavalla.
Luottamushenkilön tai henkilön, joka on ehdolla muuhun luottamustoimeen
kuin valtuutetuksi, on valtuuston tai asianomaisen toimielimen pyynnöstä esi-
tettävä selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen vaalikelpoisuutensa
tai esteellisyytensä arvioinnissa.

Kunnan valtion luottamustoimeen valitsemasta henkilöstä on soveltuvin osin
voimassa, mitä kunnan luottamushenkilöstä säädetään."

Kuntalain 33 §:n 1 momentin mukaan
"Vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö:

  1) jonka kotikunta kyseinen kunta on;
  2)  jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kunnallisvaaleissa sinä vuonna, jona

valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja
  3)  joka ei ole holhouksen alainen."

Vaalikelpoisuus valtuustoon määritellään kuntalain 34 §:ssä seuraavasti:
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TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä
Kunnanvaltuusto 19.01.2015 5 §

"Vaalikelpoinen valtuustoon ei ole:
  1) valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi kunnallishallintoa koskevia val-

vontatehtäviä;
  2)  kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka toimii kunnanhallituksen tai

lautakunnan tehtäväalueen johtavassa tehtävässä tai sellaiseen rinnas-
tettavassa vastuullisessa tehtävässä;

  3)  kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa
oleva henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2 kohdassa tarkoitet-
tuun kunnan palveluksessa olevaan henkilöön; eikä

  4)  kuntayhtymän jäsenkunnan valtuuston osalta kuntayhtymän palvelukses-
sa oleva henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2 kohdassa tarkoi-
tettuun kunnan palveluksessa olevaan henkilöön.

  Edellä tarkoitetussa palvelussuhteessa oleva on vaalikelpoinen valtuutetuksi,
jos palvelussuhde päättyy ennen kuin valtuutettujen toimikausi alkaa."

Kuntalain 35 §:ssä määritellään vaalikelpoisuus kunnanhallitukseen seu-
raavasti:

"Vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen val-
tuustoon, ei kuitenkaan:

  1) kunnan keskushallinnossa kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnan
palveluksessa oleva henkilö;

  2) kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä tai
muuten vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden valmis-
telusta; eikä

  3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen  jäsene-
nä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastetta-
vassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyk-
sessä on sellainen yhteisö, jolle kunnanhallituksessa tavanomaisesti kä-
siteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai
vahinkoa.

Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huolehtivan yhtei-
sön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja ei ole vaa-
likelpoinen kunnanhallitukseen.  Vaalikelpoinen ei myöskään ole henkilö, joka
yhteisön neuvottelijana tai muussa vastaavassa ominaisuudessa vastaa
edunvalvonnasta.

  Enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan tai
kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai  säätiön  palveluksessa   ole-
via henkilöitä."

Teuvan kunnan hallintosäännön 4 §:n mukaan kunnanvaltuusto valitsee
kunnanhallitukseen vähintään yhdeksän (9) jäsentä ja heille jokaiselle
henkilökohtaisen varajäsenen. Kunnanhallituksen varsinaisten jäsenten
keskuudesta valtuusto valitsee puheenjohtajan ja kaksi (2) vara-
puheenjohtajaa. Kunnanhallituksen toimikausi on kaksi (2) vuotta.

Kja Ehdotus:  Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto valit-
see asetettavaan kunnanhallitukseen kahden vuoden toimikaudeksi eli vuo-
siksi 2015 - 2016 jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet sekä että valtuus-
to valitsee varsinaisista jäsenistä puheenjohtajan ja ensimmäisen sekä toi-
sen varapuheenjohtajan.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
____________
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TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä
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Kvalt 5 §
19.1.2015 Päätös: Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti valita kunnanhallitukseen

seuraavat:

varsinainen jäsen (9) henkilökohtainen varajäsen (9)

Heinola Arto Ollikkala Ari
Kaleva Paula Sippola Eija
Kiviluoma Jarmo Kiviluoma Juha-Matti
Leppäniemi Jukka Koivu Anneli
Mäntylä Anu Ristiluoma Osmo
Ranta-Muotio Aulis Palonen Juha
Riippi Johanna Åkerblad Irma
Tamsi Sakari Nevanperä Toni
Tuisku Minna-Liisa Paakkunainen Marja-Leena

Edelleen puheenjohtaja totesi kunnanvaltuuston yksimielisesti valinneen

puheenjohtajaksi Jukka Leppäniemen

1. varapuheenjohtajaksi Paula Kalevan

2. varapuheenjohtajaksi Jarmo  Kiviluoman.
_____________
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TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä
Kunnanvaltuusto 19.01.2015 6 §

Teuvan kunnan jätevesiratkaisu 2015 alkaen / Oy Aqua Botnica Ab:n lainan takaaminen jäteve-
siverkoston rakentamiseksi

Dnro D/45/14.05.01.00/2012

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

Aikaisemmat käsittelyt: Kunnanhallitus 5.3.2012 § 27
Kunnanvaltuusto 26.3.2012 § 4
Kunnanhallitus 17.2.2014 § 42 ja 17.3.2014 § 56
Kunnanvaltuusto 25.3.2014 § 7
Kunnanhallitus 6.10.2014 § 206 ja 12.1.2015 § 3

Valmistelija/Lisätiedot: kunnaninsinööri Markku Salonen gsm 050 386 4626,
sähköposti: etunimi.sukunimi@teuva.fi

Khall 206 §
6.10.2014 Teuvan kunnan ja Närpiön kaupungin yhteinen jätevesihanke on saanut

ympäristöministeriöltä tiedon myönnetystä avustuksesta kesän 2014 aika-
na. Ympäristöministeriö on myöntänyt 0,8 milj. euron avustuksen Teuva-
Närpiö-Kaskinen siirtoviemärin ja yhdysvesijohdon I-vaiheen rakentami-
seen ja määräraha on käytettävä 2016 loppuun mennessä.

Kunnanvaltuusto on 25.3.2014 päättänyt suuntautua jätevesiyhteistyössä
rannikon suuntaan ja hyväksynyt hankkeen hankesuunnitelman sekä päät-
tänyt jätevesiliiketoimintayksikön perustamisesta Oy Aqua Botnica Ab yhti-
öön sekä yhtiön osakepääoman korotuksen hyväksymisestä ja omis-
tusosuuttaan vastaavan osakemäärän merkinnästä osakepääomaa korotet-
taessa.

Oy Aqua Botnica Ab on yhtiökokouksessaan 29.4.2014 päättänyt nykyisille
osakkaille suunnatusta osakeannista liittyen jätevesiliiketoimintayksikön pe-
rustamiseen ja siirtoviemärilinjojen rakentamistoimien käynnistämiseen. Yh-
tiön osakepääomaa on tarkoitus korottaa nykyisille omistajille suunnatulla
osakeannilla 3500 - 6000 osakkeella. Osakemerkinnän päättymisaika yh-
tiökokouksen määrittämästä 29.8.2014 määräajasta on siirtynyt hallituksen
9.9.2014 päätöksen mukaisesti päättyväksi 30.10.2014.  Päätöksen mu-
kaan 50 % osakkeista on maksettava viimeistään merkintäaikana
31.10.2014 mennessä ja 50 %  15.1.2015 mennessä.

Esityslistan ohessa ympäristöministeriön avustuspäätös, Oy Aqua Botnica
Ab:n yhtiökokouksen päätös suunnatusta osakeannista, osakemerkintä-
kaavake sekä hallituksen kokouksen pöytäkirja 9.9.2014.

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus saattaa tiedoksi saadun avustuspäätöksen ja
päättää laittaa käytäntöön kunnanvaltuuston 25.3.2014 tekemän päätöksen
ja merkitsee Oy Aqua Botnica Oy:n suunnatussa osakeannissa omis-
tusosuuttaan vastaavan määrän osakkeita yhteensä 1270 kpl hintaan
651 510 euroa sekä maksaa 50 % merkittävien osakkeiden hinnasta
30.10.2014 mennessä ja 50 % 15.1.2015 mennessä.  Ehtona osakemer-
kinnän suorittamiselle on, että Närpiön kaupunki hyväksyy osaltaan hanke-
suunnitelman mukaiset periaatteet ja osakkuudet sekä vastuut yhtiössä.
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TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä
Kunnanvaltuusto 19.01.2015 6 §

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
____________

Khall 3 §
12.1.2015 Teuvan kunnan ja Närpiön kaupungin yhteinen jätevesihanke on käynnisty-

nyt. Oy Aqua Botnica Ab:n hallitus on kokouksessaan 22.12.2014 valinnut
urakoitsijan 1. vaiheen Teuva - Pjelax välisen jätevesi- ja puhdasvesilinjan
rakentamiseen. Linjojen rakentaminen on tarkoitus saada valmiiksi vuoden
2016 loppuun mennessä.

Jätevesiratkaisun mukaisten rakennustöiden suorittaminen on suunniteltu
rahoitettavaksi Teuvan kunnan Aqua Botnica Oy:n perustettuun jätevesilii-
ketoimintaan sijoittaman osakepääoman ja yhtiön ottamien lainavarojen
turvin. Tarvittavien lainavarojen suuruus kaikkien eri rakennustoimenpitei-
den osalta on yhteensä 6 milj.euroa, josta Teuvan kunnan osuus on 36 %
eli 2 160 000 euroa ja Närpiön kaupungin 64 % eli 3 840 000 euroa.

Aqua Botnica Oy pyytää omistajiltaan (Teuvan kunta ja Närpiön kaupunki)
30.12.2014 saapuneella kirjeellä niiden jätevesiliiketoiminnan omis-
tusosuutta vastaavan suuruista omavelkaista takausta yhteisen jätevesirat-
kaisun mukaisten eri rakennustoimenpiteisiin vuosina 2015 - 2016 otettavi-
en lainojen vakuudeksi. Takausta käytetään eri vuosina sen mukaan, kun
rakennustyöt edistyvät ja lainoja nostetaan.

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se antaa
Aqua Botnica Oy:lle 2 160 000 euron omavelkaisen takauksen vuosina
2015 - 2016 jätevesiratkaisun toteuttamiseen tarvittavien lainojen vakuu-
deksi. Valtuusto hyväksyy vielä erikseen yksilöityjen lainojen lainaehdot.

Takauksen ehtona, on että Närpiön kaupunki osaltaan hyväksyy omis-
tusosuuttaan vastaavat takausvastuut jätevesiratkaisun rakentamistoimiin
tarvittavien lainojen osalta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

 Jukka Leppäniemi ei esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä päätök-
sentekoon. Puheenjohtajana toimi Paula Kaleva.
_____________

Kvalt 6 §
19.1.2015 Paula Kaleva esitti keskustan valtuustoryhmän ponsiesityksenä seuraavaa:

Valtuusto edellyttää, että tekninen lautakunta selvittää, miten on/olisi mah-
dollista säilyttää sakokaivolietteen purkupaikka Teuvalla.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin ja siihen liitettiin keskustan valtuustoryhmän
ponsiesitys.
__________
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TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä
Kunnanvaltuusto 19.01.2015 7 §

Lisämäärärahan myöntäminen sivistystoimelle vuoden 2014 talousarvioon

Dnro D/305/02.02.00/2013

Aikaisemmat käsittelyt: Kunnanhallitus 12.1.2015 § 4

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

Khall 4 §
12.1.2015 Sivistystoimen vuosikate vuodelle 2014 on säästöpaketti III jälkeen

7 493 300 euroa, toimintakuluihin on talousarviossa varattu 8 154 100 eu-
roa.

KuEL-maksujen tarkastelun yhteydessä syksyllä 2014 todettiin, että sivis-
tystoimen maksuosuus oli arvioitu 177 000 euroa liian pieneksi. Oppilaskul-
jetuksiin oli talousarviossa alun perin varattu 420 000 euroa. Vuonna 2013
oppilaskuljetuksiin käytettiin kokonaisuudessaan 555 880 euroa. Koulujen
lakkautusten takia kuljetuskustannusten vähentäminen on ollut haasteellis-
ta ja vuonna 2014 kuljetuskustannukset tulevat olemaan tämän hetkisen
arvion mukaan 612 000 euroa. Edellä mainituista syistä sivistystoimen me-
nomäärärahat eivät pysy talousarvion puitteissa ja lisämäärärahantarve
toimintakuluihin kokonaisuudessaan on 250 000 euroa.

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto
myöntää sivistystoimelle yhteensä 250 000 euron lisämäärärahan vuoden
2014 talousarvioon.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
____________

Kvalt 7 §
19.1.2015 Kuultiin asiantuntijana Pauliina Niemeä, jonka jälkeen asiasta keskusteltiin.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
____________
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TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä
Kunnanvaltuusto 19.01.2015 8 §

Kouluverkkoselvitys

Dnro D/252/12.00.01.01/2014

Aikaisemmat käsittelyt: Kunnanvaltuusto 16.6.2014 § 31
Varhaiskasvatus- ja koulutusltk 26.8.2014 § 54
Kunnanhallitus 15.9.2014 § 200
Sivistyslautakunta 26.11.2014
Kunnanhallitus 12.1.2015 § 5

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

Varhaiskasvatus-
ja koulutusltk 54 §
26.8.2014 Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 16.6.2014 § 31 Norin koulun lakkaut-

taminen, päättänyt lakkauttaa Norin koulun 1.8.2014 alkaen sekä

”antanut varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnalle tehtäväksi valmistella
esityksen kouluverkkoa koskevan valtuuston päätöksen päivittämisestä.
Kouluverkkoratkaisussa tulee ottaa kantaa myös varhaiskasvatuksen ja
esiopetuksen lähivuosien järjestelyihin. Ratkaisussa tulee keskeisenä ta-
voitteena olla tehostaa kunnan palvelutuotantoa. Esitys tulee tehdä kun-
nanhallitukselle 30.9.2014 mennessä”.

Sivistysjohtaja Ehdotus: Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta nimeää työryhmään pu-
heenjohtajan, varapuheenjohtajan, sivistysjohtajan, varhaiskasvatusjohta-
jan ja koulujen rehtorit, sekä nimeää työryhmälle puheenjohtajan ja sihtee-
rin. Lisäksi lautakunta anoo lisäaikaa kunnanhallitukselta marraskuun 2014
loppuun.

Päätös: Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta nimesi työryhmän seuraa-
vasti: puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sivistysjohtaja, varhaiskasvatus-
johtaja ja koulujen rehtorit. Puheenjohtajaksi nimettiin puheenjohtaja ja sih-
teeriksi varhaiskasvatusjohtaja. Lisäksi lautakunta anoo lisäaikaa kunnan-
hallitukselta marraskuun 2014 loppuun.
_________

Khall 200 §
15.9.2014
Kja Ehdotus: Kunnanhallitus päättää antaa nimetylle työryhmälle lisäaikaa niin,

että esitys tulee tehdä 30.11.2014 mennessä.

Jukka Leppäniemi esitti, että ehdotus hyväksyttäisiin muuten, mutta Norin-
kylän ryhmiksen toiminnan suunnittelu on tehtävä ennen 30.11.2014.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin edellä mainitulla muutoksella.
___________
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TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä
Kunnanvaltuusto 19.01.2015 8 §

Sivistysltk 15 §
26.11.2014 Valmistelija / lisätiedot: sivistysjohtaja  Pauliina Niemi, p. 050 386 4611

sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi

Kouluverkkoselvitystyöryhmä on laatinut liitteen mukaisen lausunnon: Kou-
luverkon päivittäminen ja varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen lähivuosien
järjestelyt, johon kuuluu liitteinä oppilasennuste, Yhtenäiskoulun tilat ja
käyttö.

Sivistysjohtaja Ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee asian tiedoksi ja toimittaa lausun-
non edelleen kunnanhallituksen/kunnanvaltuuston tietoon.

Päätös: Hyväksyttiin.
_________

Khall 5 §
12.1.2015 Johtoryhmä ja taloustyöryhmä ovat 18.12.2014 käsitelleet esitystä.

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että

Vuonna 2009 päätettyä 36 oppilaan oppilasrajaa noudatetaan myös jatkos-
sa. Äystön tai Perälän koulun oppilasmäärän alittaessa 36 oppilaan kaikki-
en kolmen koulun kokonaistilanne ja oppilasmäärien kehitys kuitenkin arvi-
oidaan kokonaisuutena mahdollisimman hyvän toiminnallisen ratkaisun löy-
tämiseksi.

Periaatepäätös Äystön päiväkodin tilaratkaisusta valmistellaan vuoden
2015 aikana kiinteistöstrategian valmistumisen jälkeen, ja tilasuunnittelu
tehdään vuoden 2016 aikana.

Kouluverkko- ja varhaiskasvatuspalveluiden selvitystä päivitetään viimeis-
tään v. 2018 huomioiden silloiset oppilasennusteet ja Yhtenäiskoulun tilat.

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen.
___________

Kvalt 8 §
19.1.2015 Kuultiin asiantuntijana Pauliina Niemeä, jonka jälkeen asiasta keskusteltiin.

Keskustelun kuluessa Sakari Tamsi esitti kokoomuksen ja kristillisten ryh-
mäpuheenvuorossa, että päätösesityksen viimeinen kappale poistetaan ja
korvataan seuraavanlaisella esityksellä: Selvitystä päivitetään marraskuun
loppuun mennessä 2015 huomioiden valmistuneen yhtenäiskoulun tilarat-
kaisut ja oppilaskapasiteetti, oppilasennusteet ja taloudelliset kustannukset
(kiinteistökustannukset, opetuskustannukset ja muut oheiskustannukset)
kaikissa yksiköissä. Kunnanhallitus nimeää työryhmän syyskuussa 2015.

Keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kunnanhalli-
tuksen ehdotuksesta poikkeava ryhmäesitys, asiasta on äänestettävä. Pu-
heenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: ”Ne, jotka kannattavat kun-
nanhallituksen ehdotusta, äänestävät jaa, ja ne, jotka ovat kokoomuksen ja
kristillisten valtuustoryhmän esityksen kannalla, äänestävät ei.”
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TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä
Kunnanvaltuusto 19.01.2015 8 §

Liite nro 1 Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 14 jaa-ääntä, 12 ei-ääntä
ja 1 tyhjä ääni. Liite.

Päätös: Puheenjohtaja totesi valtuuston päättäneen äänin 14-12 (1 tyhjä)
hyväksyä kunnanhallituksen esityksen.
__________
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18.11.2014

KOULUVERKON PÄIVITTÄMINEN JA VARHAISKASVATUKSEN JA ESIOPETUKSEN LÄHIVUOSIEN JÄRJESTELYT

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 12.5.2014 antanut varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnalle  (nyk.
Sivistyslautakunta) tehtäväksi valmistella esityksen kouluverkkoa koskevan valtuuston päätöksen
päivittämisestä, ja samalla ottaa kantaa myös varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen lähivuosien järjestelyihin.
Ratkaisussa keskeisenä tavoitteena tulee olla tehostaa kunnan palvelutuotantoa.

Asiaa valmistelemaan on asetettu työryhmä Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnan kokouksessa
26.8.2014. Työryhmään on nimetty lautakunnan pj Eija Sippola, lautakunnan varapj Kari Simpura,
sivistysjohtaja Pauliina Niemi, Äystön koulun rehtori Leena Hietaharju, Perälän koulun rehtori Soile
Mäntymäki ,  Yhtenäiskoulun vs.rehtori  Maija-Liisa Saksa, Yhtenäiskoulun vs.apulaisrehtori Reijo Sjöblom,
ja varhaiskasvatusjohtaja Leena Kittilä.
Työryhmän puheenjohtajana on toiminut Eija Sippola ja sihteerinä Leena Kittilä.
Lisäaikaa esityksen valmisteluun on saatu marraskuun 2014 loppuun saakka.

Edellinen päätös kouluverkosta on tehty kunnanvaltuustossa 31.8.2009 § 54, jonka mukaan koulukeskuksen
perusparannuksen ja saneerauksen valmistuttua viimeistään vuonna 2015 Teuvan keskusta-alueen koulut
(Kauppila, Komsi, Riippi, Sepän Ahjo ja Syreeni) sekä niiden esioppilaat siirtyvät korjattuihin Yhteiskoulun
tiloihin. Horon ja Norin koulut jatkavat kunnes oppilasmäärä alittaa 16 oppilasta. Vuodesta 2015 alkaen on
voimassa, että Äystön ja Perälän koulut jatkavat kolmiopettajaisina kunnes oppilasmäärä alittaa 36
oppilasta, jonka jälkeen koulu lakkautetaan. Yhteiskoulun sekä lukion oppilaat siirtyvät saneerattuihin
lukiorakennuksen tiloihin.
Edelleen kunnanvaltuusto on hyväksynyt keskustan valtuustoryhmän tekemän seuraavan toivomusponnen:
Toiminnallinen suunnittelu tehdään ottaen huomioon koko varhaiskasvatuksen tilatarpeet sekä yhteistyö
esioppilaiden ja 1-2 luokkien oppilaiden hoidon ja kuljetuksen järjestämisessä.

Kouluverkkoon ja varhaiskasvatuksen tarpeisiin liittyviä päätöksiä:
Khall 18.6.2012  Äystön ryhmikset on lakkautettu,  ja Äystölle on perustettu päiväkoti 1.10.2012 lukien.

Toimintaa varten on vuokrattu yksityiseltä omakotitalo viiden vuoden määräaikaisella
vuokrasopimuksella

Kvalt 22.4.2013  Kauppilan, Komsin ja Riipin koulut on lakkautettu 1.8.2013 lukien ja ko.koulujen
oppilaiden lähikouluksi on määritelty Syreenin koulu

Kvalt 12.5.2014  Horon koulu on päätetty lakkauttaa 1.8.2014 lukien, ja lähikouluksi on määritelty
Yhtenäiskoulu

Khall 9.6.2014  Ns.ruokalaparakki (myöh. Eskaritalo) on siirretty ent. Sepän Ahjon paikalle,
rakennuksen muutostyöt esiopetuksen käyttöön ovat meneillään.  Eskarit siirtyvät pois
Sipilän päiväkodilta s.  2015 jolloin päiväkoti kokonaisuudessaan vapautuu päivähoidon
käyttöön.
Koulukeskuksen joulukuussa 2013 valmistuneessa I-vaiheen saneerauksessa
koulukeskukseen suunniteltiin ja varattiin tiloja myös varhaiskasvatuksen
/esiopetuksen tulevia tarpeita varten. Oppilasennusteiden 2014 - 2020 mukaan
koulukeskuksen oppilasmäärä tulee pysymään kuitenkin niin suurena, että
esiopetukselle varatut tilat on mahdollista saada sen käyttöön arviolta aikaisintaan
2018. Eskaritalon  käyttötarve varhaiskasvatuksen tarpeisiin on vähintään 4-5 vuotta.
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Kvalt 16.6.2014  Norin koulu on päätetty lakkauttaa 1.8.2014 lukien, ja lähikouluksi on määritelty
ensisijaisesti Äystön koulu ja toissijaisesti Yhtenäiskoulu.
Horon ja Norin koulujen lakkauttaminen on perustunut aikaisempaan
kouluverkkopäätökseen, jonka mukaan koulu loppuu kun oppilasmäärä alittaa 16
oppilaan rajan.

Siv.ltk 8.10.2014 Norin koululla sijainnut ryhmis on siirtynyt uusiin tiloihin 20.10.2014 lukien. Norin
ryhmiksen toiminnan jatkumisesta tehdään päätös toukokuun 2015 loppuun
mennessä.

Oppilasraja
Vuoden 2009 kouluverkkopäätöksen mukaan kolmiopettajaisen koulun oppilasraja vuodesta 2015 lukien on
36 oppilasta, ja tämän rajan alittuessa koulun toiminta lakkaa.
Asetettu työryhmä keskusteli oppilasrajan sitovuudesta. Raja sinällään on hyvä, mutta päätöstä tulisi
kuitenkin tarkistaa ja tarkastella Äystön ja Perälän koulun oppilaskehitystä useamman vuoden aikajänteellä.

Oppilasennusteiden (liite) mukaan Äystön koulun oppilasmäärä jää vain yhtenä lukuvuotena alle 36
oppilaan rajan, lukuvuotena 2017-2018 se on 35, kun se seuraavina vuosina on yli 40 oppilaan.
Perälän koulun oppilasmäärä on ennusteen mukaan yli 40 oppilaan ainakin lukuvuoteen 2020-2021 saakka.
Oppilasennusteet perustuvat Teuvan kunnan väestörekisteritietoihin, eikä niissä näy mahdollisesti
naapurikunnista tulevat oppilaat.
Kolmeopettajaisessa koulussa oppilasryhmät ovat pedagogisesti järkevät, ja toisaalta Yhtenäiskoulun lisäksi
kaksi vahvaa kyläkoulua lisää monimuotoisuutta. Keskittäminen Yhtenäiskoululle tarkoittaisi
oppilasryhmien kasvamista isoiksi ja lisäisi tarvetta nostaa tuntikehystä.

Aikaisemman kouluverkkotyöryhmän v.2009 käytössä olleen oppilasennusteen mukaan vuonna 2014-2015
• Äystön koululla olisi ollut 33 oppilasta, kun tällä hetkellä todellisuudessa on 40 oppilasta,

ja nyt käytettävissä olevan väestöennusteen mukaan v.2020-2021 49 oppilasta
• Perälän koululla olisi ollut 28 oppilasta, kun tällä hetkellä todellisuudessa on 45 oppilasta,

 ja nyt käytettävissä olevan väestöennusteen mukaan v.2020-2021 48 oppilasta

Yhtenäiskoulun tilat
Yhtenäiskoulun remontoidussa osassa on alakoulun perusopetusluokkien lisäksi kaksi perusopetusluokkaa
yläkoulun aineenopettajien käytössä. Nämä tilat vapautuvat kun rakennusvaihe 2 (yläkoulu ja lukio)
valmistuu syksyllä 2015.
Alakoulun 1-6 –luokat toimivat tällä hetkellä kaksisarjaisena, mutta jo lukuvuotena 2015-2016
ekaluokkalaisia on 47 joten luokkia pitäisi perustaa kolme. Hyvin toimiva luokkakoko alkuopetuksessa on
16-18 oppilasta.

Perusluokkatilat on mitoitettu 20 tai alle oppilasmäärille, nyt luokissa on reilusti tuon määrän yli olevia
ryhmäkokoja.
Pedagogisesti näissä luokissa näillä luokkakohtaisilla oppilasmäärillä on tilaa niukasti.
Vaikka oppilasmäärä yhtenäiskoulun osalta laskee lukuvuodesta 2016-2017 lukien, eivät yksittäisten
opetusryhmien koot olennaisesti pienene.

Yhtenäiskoulun alakoulun puolelle mahtuu 1-2 perusopetusryhmää lisää. Jonakin vuonna nykyiselläkin
oppilasvahvuudella tarvitaan toinen näistä luokkatiloista opetuskäyttöön.

Rakennusvaiheen 2 valmistuessa yläkoulu ja lukio muuttavat tiloihin. Lukiolaiset käyttävät samoja
opetusluokkia yläkoulun kanssa, mutta heille on varattu myös omaa lukio-opiskeluun soveltuvaa
kokoontumis- ym. tilaa.
Yläkoulu – lukion puolella opetusluokat ovat aineluokkia.
Yläkoulu – lukion osalta opetusluokkien käyttöaste on sopiva opiskelun järjestämiseen.
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Lukio-opetuksen uudet järjestämisluvat tulevat voimaan 1.1.2017.
Yhtenäiskoulun tilojen osalta tilannetta ja oppilasmäärien kehitystä voitaisiin tarkistaa uudelleen 2018.

Lisäoppilaat nykytilanteessa Äystön, tai Perälän, koululta Yhtenäiskouluun suurentaisivat taas
oppilasryhmiä.
Lukuvuodesta 2017-2018 lukuvuoteen 2020-2021 oppilasryhmien koot kaksisarjaisessa alakoulussa
Yhtenäiskoululla olisivat 21-26 oppilasta/opetusryhmä, mikäli Äystön tai Perälän koulu liitettäisiin
Yhtenäiskouluun. Tällöin parempi olisi muodostaa ikäluokasta kolme opetusryhmää tai osittain
yhdysluokkia, jolloin taas tarvittaisiin perusopetustiloja lisää.

 Myös erityisen tuen oppilaiden integroiminen tulee huomioida opetusryhmiä muodostettaessa.
Tehostettua ja erityistä tukea tarvitsevat oppilaat opiskelevat mahdollisimman monessa oppiaineessa
yleisopetuksen ryhmän mukana.
Kun yleisopetuksen luokassa on integroitu oppilas tai oppilaita, ei luokan oppilasmäärä saa olla liian suuri.
Äidinkieltä, matematiikkaa ja englantia tai jotain näistä oppilas opiskelee pienluokassa
erityisluokanopettajan johdolla.

Äystön päiväkoti
Nykyinen päiväkoti sijaitsee yksityiseltä vuokranantajalta vuokratussa kiinteistössä. Kiinteistö on vanha
omakotitalo, jota ei ole suunniteltu päiväkotikäyttöä varten.
Kiinteistössä on tilaa n.285 m2, vuokra on koko vuokra-ajalta 3700 e/kk, vuodessa 44 400 e ja viidessä
vuodessa 222 000 euroa. Vuokrasopimus kiinteistön osalta päättyy lokakuussa 2017.
Nykyisiin tiloihin voidaan sijoittaa n. 30 lasta.

Äystön päiväkodille voitaisiin sijoittaa enemmänkin hoitolapsia, mikäli tilat olisivat riittävät ja toimintaa
varten suunnitellut,  koska

• Äystöllä paljon lapsiperheitä ja naisia työllistäviä työnantajia
• Äystön päiväkoti on sijainnillisesti hyvässä paikassa 67:n varrella
• palvelee laajemmankin alueen päivähoidontarvetta (mm. Riippi, Luovankylä, Norinkylä)

Työryhmä on miettinyt eri vaihtoehtoja päivähoidon järjestämiseksi.
Keskustelussa esillä olivat uudisrakennus tai päiväkodin sijoittaminen Äystön koululle.
Uudisrakennuksen sijoittuessa koulun läheisyyteen, voitaisiin hyödyntää koulun liikuntasalia ja ruoka
saataisiin ilman ylimääräistä kuljetusta koululta. Uudisrakennus tulisi olla kooltaan n.420 m2, ja tilaa olla 42
lapselle.

Mikäli Äystön päiväkotia suunniteltaisiin Äystön koululle, se käytännössä tarkoittaisi koko 1-kerroksen
remontoimista päivähoidon käyttöön, jolloin

• juhla-/liikuntasali jouduttaisiin remontoimaan kokonaisuudessaan päivähoidon tiloiksi (ei enää salia
koululla), että tiloihin voitaisiin sijoittaa n. 40 lasta

• luokkatilat alakerrasta olisivat kokonaisuudessaan päivähoidon käytössä, jolloin myös teknisen työn
tila otettaisiin päivähoidon käyttöön

• koulun käyttöön jäisivät 2-kerroksen tilat (kaksi luokkahuonetta ja pienryhmätila)

Päiväkodin sijoittaminen koulun tiloihin tarkoittaisi siis käytännössä sitä, että ainakin osa oppilaista tulisi
kuljettaa yhtenäiskouluun. Kuljetuksista aiheutuviin kustannuksiin vaikuttavat lukujärjestystekniset
järjestelyt, mutta osa kuljetuksista pystyttäisiin järjestämään olemassa olevien kuljetusten puitteissa.
Koululle jäävien oppilaiden osalta opetussuunnitelman toteuttaminen olisi kuitenkin mahdotonta ilman
liikuntasalia ja teknisen työn tilaa.
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Talonrakennusmestari Jukka Arolta saadun tiedon mukaan arvio kustannuksista Äystöllä yllä olevien
vaihtoehtojen mukaan olisi seuraava:

• uudisrakennus n. 420m²,  n. 900 000 € (tilaa 42 lapselle)
• koulun muutostyö päivähoidon käyttöön soveltuviksi,  n. 450 000 €

Varhaiskasvatuksen muut tilatarpeet
Eskarilaisten siirtyminen syksystä 2015 lukien eskaritaloon (ent.ruokalaparakki, siirretty ent.Sepän Ahjon
tilalle), ja eskarilaisten päivähoidon järjestäminen siellä, helpottaa kirkonkylän alueen
päivähoitojärjestelyitä Sipilän päiväkodin vapautuessa kokonaisuudessaan päivähoidon käyttöön.
Keskustan alueella päivähoitopaikkojen osalla nykyisellä tilanteella voidaan mennä vielä muutamia vuosia,
mutta huomioiden perhepäivähoitajien eläköityminen, Sipilän päiväkodin rakennuksen kunto ja tilat, sekä
ryhmisten resurssit, tulisi asiaan palata vielä uudelleen myöhemmin.

Perälän koulun ja päivähoidon osalta ei tässä vaiheessa ole akuuttia tarvetta miettiä muita ratkaisuja.

Yhteenvetona työryhmän esityksestä:
• Vuonna 2009 tehtyä päätöstä oppilasrajasta tarkistetaan.  36 oppilaan rajaa yhtenä vuotena ei ole

järkevää pitää koulunlakkautusrajana vaan koulujen kokonaistilanne ja oppilasmäärän kehitys pitää
ottaa huomioon. Koulun tilannetta tulee tarkastella useamman vuoden periodilla

• Äystön ja Perälän oppilaat eivät mahdu pedagogisesti järkevällä tavalla Yhtenäiskouluun. Sen sijaan
resursseja ja oppilaita tulisi jakaa tasaisemmin koulujen kesken

• Äystön päiväkodin suunnitteluun ja rakentamiseen tulisi varata määräraha vuoden 2016
investointiosaan

• Kouluverkko- ja varhaiskasvatuspalveluiden selvitystä päivitetään v. 2018 huomioiden silloiset
oppilasennusteet ja Yhtenäiskoulun tilat

Liitteet: oppilasennuste lukuvuoteen 2020-2021 saakka
Yhtenäiskoulun tilat ja niiden käyttö
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Teuvan kunta  OPPILASENNUSTE 1 - 9 LUOKAT
20.03.2014/TR/tr (pohjana oppilastilasto 20.03.2014 ja Teuvan kunnan väestötiedot 20.03.2014)

LV. 2014-2015 PE ÄY YHTENÄISKOULU Yhteensä syntymävuosi
0 6 5 47 58 2008
1 7 5 39 51 2007
2 6 6 44 56 2006
3 6 4 35 45 2005
4 9 11 48 68 2004
5 7 6 47 60 2003
6 10 8 50 68 2002
7 70 70 2001 Yhtenäiskoulun
8 63 63 2000  1-6 263
9 57 57 1999  7-9 190
Yhteensä 45 40 453 538

LV. 2015-2016 PE ÄY YHTENÄISKOULU Yhteensä syntymävuosi

0 9 7 35 51 2009
1 6 5 47 58 2008
2 7 5 39 51 2007
3 6 6 44 56 2006
4 6 4 35 45 2005
5 9 11 48 68 2004
6 7 6 47 60 2003
7 68 68 2002 Yhtenäiskoulun
8 70 70 2001  1-6 260
9 63 63 2000  7-9 201
Yhteensä 41 37 461 539

LV. 2016-2017 PE ÄY YHTENÄISKOULU Yhteensä syntymävuosi
0 10 8 39 57 2010
1 9 7 35 51 2009
2 6 5 47 58 2008
3 7 5 39 51 2007
4 6 6 44 56 2006
5 6 4 35 45 2005
6 9 11 48 68 2004
7 60 60 2003 Yhtenäiskoulun
8 68 68 2002  1-6 248
9 70 70 2001  7-9 198
Yhteensä 43 38 446 527
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LV. 2017-2018 PE ÄY YHTENÄISKOULU Yhteensä syntymävuosi
0 8 11 40 59 2011
1 10 8 39 57 2010
2 9 7 35 51 2009
3 6 5 47 58 2008
4 7 5 39 51 2007
5 6 6 44 56 2006
6 6 4 35 45 2005
7 68 68 2004 Yhtenäiskoulun
8 60 60 2003  1-6 239
9 68 68 2002  7-9 196
Yhteensä 44 35 435 514

LV. 2018-2019 PE ÄY YHTENÄISKOULU Yhteensä syntymävuosi
0 7 6 37 50 2012
1 8 11 40 59 2011
2 10 8 39 57 2010
3 9 7 35 51 2009
4 6 5 47 58 2008
5 7 5 39 51 2007
6 6 6 44 56 2006
7 45 45 2005 Yhtenäiskoulun
8 68 68 2004  1-6 244
9 60 60 2003  7-9 173
Yhteensä 46 42 417 505

LV. 2019-2020 PE ÄY YHTENÄISKOULU Yhteensä syntymävuosi
0 8 12 33 53 2013
1 7 6 37 50 2012
2 8 11 40 59 2011
3 10 8 39 57 2010
4 9 7 35 51 2009
5 6 5 47 58 2008
6 7 5 39 51 2007
7 56 56 2006 Yhtenäiskoulun
8 45 45 2005  1-6 237
9 68 68 2004  7-9 169
Yhteensä 47 42 406 495

LV. 2020-2021 PE ÄY YHTENÄISKOULU Yhteensä syntymävuosi
0 3 7 27 37 2014 23.9.mennessä
1 8 12 33 53 2013
2 7 6 37 50 2012
3 8 11 40 59 2011
4 10 8 39 57 2010
5 9 7 35 51 2009
6 6 5 47 58 2008
7 51 51 2007 Yhtenäiskoulun
8 56 56 2006  1-6 231
9 45 45 2005  7-9 152
Yhteensä 48 49 383 480
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YHTENÄISKOULUN TILAT JA KÄYTTÖ

ALAKERTA:  16 opetustilaa, jotka käytössä seuraavasti

• perusluokat mitoitettu max. 20
oppilaalle

• tällä hetkellä luokissa reilusti
enemmänkin oppilaita à
vaikeuttaa esim. kokeen
pitämistä ja luokassa liikkumista

• lv.2015-2016 ekaluokkalaisia 47,
joten perusopetusryhmiä
tarvitaan yksi lisää

• alkuopetuksen hyvä luokkakoko
olisi 16-18 opp.

YLÄKERTA: 12 opetustilaa, jotka käytössä seuraavasti

• Yläkoulun käytössä olevat tilat
vapautuvat kun rakennusvaihe
2 valmistuu (luokat 13 ja 14)

• opinto-ohjaajalle suunniteltiin
alun perin oma luokka,
käytännössä sitä ei ole

• terveydenhoitajan ja
kuraattorin työtilat vapautuvat
pienryhmätiloiksi
rakennusvaiheen 2 valmistuessa

1.Liikunta
Toimii kahden
ryhmän
samanaikaisessa
käytössä. Käytetään
harvemmin kolmella
ryhmällä, koska
melutaso nousee,
ohjeiden anto ei
tällöin toimi

4 B
24 opp

2B
22 opp

2 A
22 opp

3.Musiikki2.Kotitalous
tiloissa myös
terveystiedon
tunteja

5.Tekninen työ
tiloissa toisinaan kaksi
opetusryhmää samaan aikaan

2.Kotitalous

1 B
19 opp

9.Erityisluokanope
t-tajan tila
Luokat 1-3

4 A
23 opp

8.Laaja-alainen
erityisopetus
luokat 1-6

6.Mediateekki
ikkunaton tila, jossa pidetään
myös perustunteja, soveltuu
paremmin ryhmätöihin yms.
odotusoppilaiden ryhmätila ja
ATK-opetus

4.Kuvaamataito

1 A
19 opp

7.EHA 1, EHA 2
lokeromaiset tilat, joihin ei mahdu koko
luokka samaan aikaan, käytössä lisäksi ns.
alakerran lasiluokka

10.Tekstiilityö
tiloissa saattaa
olla kaksi ryhmää
samaan aikaan.
Tekstiilityötä
opetetaan lisäksi
yläkerran  ns.
lasiluokassa

11.ns. yläkerran
lasiluokka;
tekstiilityö
musiikki

3 A
19 opp

3 B
15 opp

6 B
22 opp

5 A
24 opp

15.Erityisluokan-
opettajan tila
luokat 4-6

13.Yläkoulun
matematiikka
aineluokkana

12.Erityisluokka
luokat 4-7

5 B
21 opp

14.Yläkoulun
englanti
aineluokkana

6 A
24 opp
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Liite nro 1, § 8

nimenhuuto- ja äänestyslista Kvalt 19.1.2015

kokous 19 /1  2015

läsnä poissa jaa ei jaa ei jaa ei
Erlands Kaj 1 1

Harjula Irma 1 1

Heikkilä Ville 1 1

Heinola Arto 1 1

Kaleva Paula 1 1

Ketomäki Jaakko 1 1

Kiviluoma Jarmo 1 1

Kiviluoma Juha-Matti 1 1

Saarikoski Jorma 1 1

Koski Sauli 1 ‐ ‐

Lehtimäki Esko 1 1

Leppäniemi Jukka 1 1

Mäntylä Anu 1 1

Mäntysaari Matti 1 1

Nevanperä Toni 1 1

Palonen Juha 1 1

Panttila Eliisa 1 1

Ranta-Muotio Aulis 1 1

Riippi Johanna 1 1

Rinta-Uppa Simo 1 1

Ristiluoma Osmo 1 1

Sippola Eija 1 1

Tamsi Sakari 1 1

Tuisku Minna-Liisa 1 1

Uusitalo Kari 1 1

Viljanmaa Veikko 1 1

Åkerblad Irma 1 1

27 14 12

   1 tyhjä ääni

TEUVAN KUNNANVALTUUSTO 2015

Valtuutetun nimi Äänestykset

Asia § 8 Asia Asia

Nimenhuudossa / 
äänestyksessä
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TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä
Kunnanvaltuusto 19.01.2015 9 §

Teuvan kunnan hyvinvointikertomus

Dnro D/419/00.01.02/2013

Aikaisemmat käsittelyt: Kunnanhallitus 12.1.2015 § 6

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

Khall 6 §
12.1.2015 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 tulevana vuonna olemassa olevan toiminnan vakiinnuttami-
seen. Tämän takia jatketaan laajan kertomuksen valtuustokausittaisen
suunnitelmaosion toimenpiteitä eikä siksi suunnitelmaosan tavoitteita eikä
toimenpiteitä ole ensi vuodelle muutettu.

Raportissa tarkastellaan kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden muutoksia
ikäryhmittäin pääasiallisesti vuosien 2011 – 2013 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 valtuustolle että se hyväksyy liitteen mu-
kaisen vuosittaisen hyvinvointikertomuksen vuosilta 2013-2014 ja että val-
tuustokausittaisessa kertomuksessa hyväksytyt painopistealueet, tavoitteet
ja toimenpiteet ovat edelleen voimassa vuonna 2015.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
___________

Kvalt 9 §
19.1.2015 Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

___________
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TEUVAN KUNNAN
HYVINVOINTIKERTOMUS

Raportti vuosilta 2013-2014 ja suunnitelma vuodelle 2015

Kvalt 19.1.2015 § 9
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OSA I

VUOSIEN 2013-2014 ARVIOINTI JA RAPORTOINTI

1. Hyvinvointitiedon ja tehtyjen toimenpiteiden arviointi,
yhteenveto ja johtopäätökset

Kunnan rakenteet, talous ja elinvoima

Työikäisen väestön väheneminen on jatkunut. Samalla työvoiman ulkopuolella olevien teuvalaisten määrä
suhteessa varsinaiseen työvoiman määrään on kasvanut. Huoltosuhde on Teuvalla korkeampi kuin
verrokeilla.

Kunnan väkiluku on vähentynyt. Yhtenä syynä tähän on kuntien välisen nettomuuton kehittyminen
negatiiviseen suuntaan johtuen lähinnä kuntaan tulomuuton vähentymisestä. Toisena syynä tähän on
kuolleiden määrän enemmyys suhteessa syntyneisiin vauvoihin. Raportilla syntyneiden enemmyyttä
kuvaavan indikaattoriarvo on parantunut, mutta indikaattorin vuosivaihtelu on voimakasta.

Verotulot kehittyivät heikosti vuonna 2012 pysyen samalla tasolla kuin edellisenä vuonna. Vuonna 2013
verotulot kehittyivät sitä vastoin hyvin. Valtionosuuksien merkitys kunnan tulonlähteenä on kasvanut.

Vuosikatteella mitattuna kunnan talous on kehittynyt heikosti vuonna 2012. Edelliseen vuoteen verrattuna
tilanne on hieman parantunut, mutta indikaattori on edelleen negatiivinen ja verrokkeihin nähden heikoin.
Talouden kehitys on jatkunut heikkona vuoden 2012 jälkeenkin.

Kunta on ollut käytännössä velaton vuoteen 2011 saakka. Vuonna 2012 lainan määrä kasvoi voimakkaasti,
mutta asukasta kohden laskettuna lainan määrä oli pienempi kuin verrokeilla. Lainan määrä kasvoi edelleen
voimakkaasti vuonna 2013.

Kaikki ikäryhmät

Niiltä osin kun tietoja on saatavina vuodelta 2013, positiivinen muutos on ollut marginaalista, mutta
negatiivisetkin muutokset ovat pääosin suhteellisen pieniä. Useammassa kohdassa Teuvan tilanne on
kuitenkin parempi kuin verrokkialueiden ja kohtuullisen hyvä. Ainoastaan kirjaston lainauslukujen lasku on
ollut reippaampaa edellisvuoteen nähden. Kunnan laskeva väkimäärä ja vanheneva ikärakenne vaikuttavat
tähän voimakkaasti. Tämä ei suoraan kerro kuntalaisten pahoinvoinnista.

Kuntalaisten henkistä hyvää oloa ja viihtyvyyttä lisäävät kulttuuripalvelut ja -tapahtumat, joita muun muassa
kunnan kulttuuritoimi järjestää yksin ja yhdessä kolmannen sektorin kanssa.

Yhtenä painopistealueena ja tavoitteena ollut päihteiden käytön väheneminen näkyy lievänä alkoholijuomien
oston laskuna tilastoissa. Vuosi 2011 on ollut jonkinlainen taitekohta, jonka jälkeen alkoholia on myyty
hieman vähemmän kuin edellisenä vuonna. Tähän tosin voi vaikuttaa vuoden 2012 jälkeiset alkoholiveron
nostot. Juomaa on ostettu muualta kuin paikallisesta Alkosta.

Vastaavasti huumausainerikosten määrä on ollut tilastollisessa nousussa vuodesta 2009. Sama ilmiö on
huomattavissa koko Suupohjan aluella. Tämä tieto on ehkä saatavilla olevista indikaattoreista huolestuttavin.
Myös rattijuopumustapaukset ovat kääntyneet lievään nousuun parin vuoden takaisesta, mikä kertoo päin
vastaista kuin myynnin väheneminen. Ovatko nämä oireita kuntalaisten pahoinvoinnista tiukkoina aikoina vai
onko poliisi lisännyt valvontaa alueella?
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Lapset, varhaisnuoret ja lapsiperheet

Verrattaessa vuoden 2011 ja 2013 kouluterveyskyselyn tuloksia, niiden 8. ja 9. luokan oppilaiden osuus,
joilla ei ole yhtään läheistä ystävää, on pysynyt ennallaan. Suunta on aikaisemmista vuosista puolittunut jo
edellisessä kouluterveyskyselyssä, suunta on siis parempaan päin.

Vuoden 2013 kouluterveyskyselystä ilmenee, että vaikka peruskoulun oppilaat kokevat terveytensä ja
painonsa kehittyneen huonompaan suuntaan, ovat arvot samalla tasolla verrokkien kanssa.

Teuvalla 8. ja 9. luokan oppilaat syövät koululounaan selkeästi useammin kuin maassa keskimäärin. Yhtenä
selittävänä syynä suunnan parantumiseen voi olla ko. ikäluokan osalta myöhäisempi ruokailuajankohta
(v.2011 ruokailu n. klo 10.45, v.2013 n. klo 11.30).

Edelliseen kyselyyn verrattuna myös hengästyttävän liikunnan määrä on lisääntynyt.

Nuorten humalahakuinen juominen on huolestuttavasti lisääntynyt. Suupohjassa se on keskimäärin vielä
hieman suurempaa, mutta verrokeissa huomattavasti vähäisempää. Sen sijaan tupakointi on edelliseen
kyselyyn verrattuna vähentynyt.

Teuvan kouluilla on kiusaamisen suhteen nollatoleranssi, ja havaittuun/ilmoitettuun/todettuun kiusaamiseen
puututaan heti. Tästä huolimatta kokemukset koulukiusaamisesta ovat jonkin verran lisääntyneet. Uusi
teknologia (sosiaalinen media) on omaksuttu kiusaamisen välineeksi. Vapaa-ajalla tapahtuva kiusaaminen
heijastuu myös koulun arkeen.

Teuvalaiset nuoret kokevat vanhemmuuden puutetta yhä vähemmän ja tilanne on huomattavasti parempi
kuin verrokkikunnissa.

Teuvalla ja koko Suupohjassa lapsiperheet saavat kunnallista kodinhoitoapua verrokkikuntia vähemmän.

Lapsiperheiden toimeentulo on parantunut, mikäli sitä mitataan toimeentulotuen saamisen osuudella
lapsiperheistä. Toimeentulotukea saavien lapsiperheiden osuus Teuvalla on pienempi kuin Suupohjassa ja
koko maassa keskimäärin.
Perheneuvolan palveluiden käyttö on merkittävästi lisääntynyt ja tarve Teuvalla on suurempaa kuin muualla.

Lastensuojelun avohuollon piirissä olevien osuus on jonkin verran vähentynyt, ollen samalla tasolla muiden
Suupohjan kuntien kanssa. Samankokoisiin verrokkikuntiin verrattuna lastensuojelun avohuollon piirissä on
enemmän 0-17 -vuotiaita.

Nuoret ja nuoret aikuiset

Lukiolaisten terveydentila on keskimäärin parempi kuin verrokkikunnissa.  17 % ikäluokasta tuntee
terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi. Väsymystä, päänsärkyä ja niska-hartiaseudun oireita
viikoittain tuntevien osuus on jonkin verran laskenut v.2011 tasosta.

Koulun fyysiset työolot koetaan edelleen paremmiksi kuin verrokkikunnissa, koulun työilmapiiri koetaan
hyväksi eikä kiusaamista juurikaan esiinny. Läheisiä ystäviä on huomattavasti useammalla kuin
verrokkikunnissa.

Koulutyön määrän kokee liian suureksi useampi kuin ennen (v 2011 27 %, v 2013 40 %).

Lukiolaisten kohdalla perheen yhteinen ateriointi on vähentynyt, mutta on kuitenkin paremmalla tasolla kuin
Etelä-Pohjanmaalla ja koko Suomessa.

Huolestuttavaa on kuitenkin, että vajaa kolmannes ei syö aamupalaa päivittäin.

Koululounaan kertoo jättävänsä päivittäin väliin vain 10% lukiolaisista, joka on huomattavasti parempi kuin
v.2011 tulos (31 %) ja myös parempi kuin koko maassa (28 % v. 2013).
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Lukiolaisten ylipaino on kääntynyt uudelleen nousuun v.2011 tasosta.

Etsivän nuorisotyön asiakkaina kuluvana vuonna on ollut 15 nuorta.

Työikäiset

Työikäisten sekä henkinen hyvinvointi että terveys ja toimintakyky ovat parantuneet ja  on samalla tasolla
verrokkien kanssa.

Vaikka pitkäaikaistyöttömien osuus v. 2013 ei ollut hälyttävä verrokkeihin nähden, oli vaikeasti työllistyvien
osuus kasvanut, mutta kuitenkin pienempi vastaavan kokoisiin kuntiin ja koko maahan verrattuna.

Edellisestä johtunee, että toimeentulotuentarve oli merkittävästi viiden vuoden aikana kasvanut ja oli
suurempaa verrokkeihin nähden. Tuen tarve lähti laskuun vuonna 2013 muun
muassa työttömyyskarenssien katkaisujen ansiosta sekä tuen myöntämiskriteerien tarkistamisen takia.

Ikäihmiset

Dementiaindeksin nousu kertoo väestön ikääntymisestä, mutta myös diagnosoinnin parantumisesta.
LLKY:ssä on kaksi muistihoitajaa.

Verrokkialueisiin verrattuna ikääntyneillä on Teuvalla parhaat eläketulot.

Omaishoidon piirissä olevien osuus 75 vuotta täyttäneistä on Teuvalla Suupohjan tasolla, mutta suurempi
kuin muissa verrokeissa.

Säännöllistä kotihoitoa saa entistä useampi, vain Suupohjassa osuus on suurempi. Tässä on huomioitava
tilastoinnin valtakunnallinen eroavuus.

V. 2012 tehostettua palveluasumista oli vielä vähän ja pitkäaikaisen laitoshoidon käyttö suurta, mutta tilanne
on tämän jälkeen muuttunut. Tarve ympärivuorokautisen palveluasumisen  lisäämiselle on olemassa.

Perusterveydenhuollon lääkärikäynnit ovat 65 vuotta täyttäneillä pudonneet ja ovat Suupohjan kanssa
samalla tasolla. Lääkäreiden ja hoitajien keskinäistä työnjakoa on kehitetty ja pitkäaikaissairauksia potevat
henkilöt pyritään ohjaamaan hoitajille.

Yllättävää on, että psykiatrian laitoshoidon tarve on ikäihmisillä merkittävästi noussut vuoden sisällä (2011-
2012) ja oli merkittävästi suurempaa kuin muilla. Tähän vaikuttaa kuitenkin vuosittainen vaihtelu.

Llky:n palveluverkkosuunnitelman mukainen osastojen erikoistuminen on toteutunut. Henriikkakoti on
toiminut tehostetun palveluasumisen yksikkönä 1.1.2013 alkaen. Simonhovi on lakkautettu vuoden 2013
lopussa, minkä jälkeen yöpartio on toiminut 4 työntekijän voimin. Kotihoitoa on vahvistettu vuoden 2014
aikana. Osasto 1 on keskittynyt 15.4.2013 alkaen leikkausten jälkeiseen kuntoutukseen. Pitkäaikaisessa
laitoshoidossa yli 75-vuotiaista oli 30.6.2013 2,7 %.

Tehdyt toimenpiteet
Hyvinvoinnin ja itsenäisen suoriutumisen edistäminen,
terveyserojen kaventaminen

• Terveysliikunnan toimenpideohjelma vuosille 2013-2016 on tehty
• Teuva liikkuu - esite päivitetään 2 kertaa vuodessa
• Kirjaston liikuntavälineitä on lainattu hyvin
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• Kirjasto ja yhtenäiskoulu järjestävät Lukukerhon 1. -2. luokan oppilaille Maakuntakirjaston
hankkeena

• Kaikenikäisille tarkoitetun liikuntapuiston suunnittelu ei ole edennyt
• Kansalaisopisto on järjestänyt nuorille suunnatun kokkikurssin
• Varhaiskasvatuksen "Varpaat vauhtiin" on toteutunut syksyllä. Lisäksi keväällä on toteutettu

Pihaseikkailu. Materiaalia saadaan valmiina Valon kautta
• Varhaiskasvatuksen henkilökunnan koulutus ravitsemustíetoudesta ei ole toteutunut v.2014,

koulutus toteutetaan tammikuussa 2015
• Yhtenäiskoulu ja liikuntatoimi on mukana "Liikkuva koulu" -hankkeessa, jonka yhtenä teemana on

välituntiliikunnan lisääminen. Lisäksi on koulutettu MunLiike -vertaisohjaajia 7-9 -luokkalaisista
vetämään liikuntatuokioita. Hankkeeseen on saatu määrärahaa Aluehallintoviraston kautta

• Yhtenäiskoulun liikuntakerhoja on rahoitettu OPM:n kerhorahan puitteissa
• Lukion oppilaille on syksyllä 2014 perustettu liikuntapainotteinen valmennuslinja, toiminta on

mahdollistunut uusien tilojen ja välineistön, sekä asiasta innostuneen opettajan myötä
• Lehtiharjun osastot 2 ja 3 lakkautettiin vuoden 2014 aikana ja muodostettiin yksi 14-paikkainen

tehostetun palveluasumisen yksikkö
• Uutena palveluna on aloitettu vanhuspalvelulain edellyttämä ikääntyneiden ja heidän omaistensa ja

läheistensä henkilökohtainen, yleisellä tasolla tapahtuva neuvonta ja ohjaus liittyen Llky:n palveluihin
ja Kelan tukiin. Seniorineuvonta toteutui vuoden 2014 alusta päivätoiminnan ohjaajien vetämänä
tavoitteena auttaa ja tukea ikääntyviä edistämään omaa terveyttään, hyvinvointiaan, toimintakykyään
ja tukea siten kotona asumista ja omatoimisuutta

• SeAMKin restonomiopiskelijat ovat tehneet asiakastyytyväisyyskyselyn keväällä 2013 yläasteikäisille
ja henkilökunnalle sekä syksyllä 2013 isoimpien koulujen 6.-luokkalaisille ( Syreeni, Äystö ja Perälä)

• Asiakastyytyväisyyskyselyn pohjalta on tehty kehittämistyötä, jossa tavoitteena on saada nuoret
kokemaan, että voivat osallistua ja vaikuttaa kouluruokailuun.

Syrjäytymisen ehkäiseminen

• Uimahallilla toimii vesijuoksuryhmät viikoittain miehille ja naisille ja eläkeläisille, kaikille
ryhmille erikseen

• Vesinyrkkeilyä pidetään viikoittain
• Huonosta lumitilanteesta huolimatta kuntalaisille järjestettiin lumikenkäilyä talven 2014 aikana
• Ui kesäksi kuntoon kampanja on järjestetty huhtikuulla 2014
• Tove Jansson 100 v. on järjestetty kulttuurimatka Ateneumiin
• Elolystit kesä- ja kulttuuritapahtumaviikko on järjestetty
• Postilaatikkopyöräilyt on järjestetty kuntalaisten omaehtoisen liikunnan tukemiseksi
• Kirjasto on osallistunut valtakunnalliseen asiakaskyselyyn.
• Uusien kuntalaisten palautekysely on käytössä.
• Kansalaisopisto tarjoaa kaksi kurssia ilmaiseksi työttömille.
• Lasten, nuorten ja perheiden johtoryhmä on perustettu v.2014. Johtoryhmään kuuluu edustus

kunnista ja LLKY:stä
• KiVa -koulu toimintatavan juurruttamista on jatkettu tehostetusti
• Oppilashuoltolaki on muuttunut s.2014, ja sen puitteissa toimintatapoja on tarkistettu
• Asiakas- ja kuntalaiskyselyt eivät toteudu riittävästi, resurssien puutteen vuoksi
• Työpaja toimintaa on ollut fyysisenä pajana Teuvalla vuosina 2013 ja 2014. Teuvan Starttipajalle on

vakinaistettu työnjohtaja.  Projektien jatkoaikapäätösten yhteydessä on Seutukunnalliselle Työpaja
2-projektille myönnetty lisärahoitusta yli 54-vuotiaille työttömille työnhakijoille kohdennettuihin
palveluihin. Seutukunnallisen Työpaja 2-projektin lisärahoituksella kohdennetaan toimenpiteitä yli 54-
vuotiaiden työkyvyn arviointiin, terveyden seurantamallin kehittämiseen ja työvalmennukseen.
Projektiin on palkattu työntekijä kesällä 2014.

• Työttömien aktivointiaste on kuluvana vuonna ollut keskimäärin 40,6 %, joista alle 500 päivää
työttömänä olleiden aktivointiaste keskimäärin 30,6 % ja yli 500 päivää työttömänä olleiden 51,8 %.

• Asiakastyytyväisyyskyselyt toteutetaan joka toinen vuosi osastoilla ja kotihoidossa (syksy 2014),
mutta asiakaspalautelaatikot ovat jatkuvassa käytössä. Yhteneväiset kotihoidon,
muistineuvolatoiminnan ja päivätoiminnan kriteerit sekä omaishoidon toimintaohjeet on otettu
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käyttöön 1.1.2013 lukien. Palveluasumisen ja intervallihoidon kriteerit valmistuivat v. 2014.
Palvelutarvearvioinneissa on noudatettu 1.7.2013 tulleen vanhuspalvelulain säännöksiä.

Mielenterveyden edistäminen ja päihteiden käytön vähentäminen

• Erityisryhmien uintivuorot järjestetään uimahallin aukioloajan ulkopuolella (mielenterveyspotilaat,
näkövammaiset, kehitysvammaiset ym.)

• Kuntosalilla on oma vuoro eläkeläisille aukioloajan ulkopuolella
• Miehiä on houkuteltu liikkumaan kuntosalille ja uimahallille ilmaisilla vuoroilla
• Kirjasto ja kansalaisopisto toimivat kaikkien ikäryhmien hyvinvoinnin edistämisen puolesta ja

mielenterveyden edistäjinä
• Päihdebussi on vieraillut koululla keväällä 2014 jakamassa informaatiota päihteiden haitoista
• Terveystieto kuuluu koulun opetussuunnitelmaan
• Yläasteikäisille ja koulun henkilökunnalle sekä Yhtenäiskoulun, Perälän ja Äystön 6. luokkalaisille on

tehty kouluruoasta asiakastyytyväisyyskyselyt v.2013 (SeAMK:n restonomiopiskelijat)
• Päihdeterapeutti on vieraillut yläkoululla keväällä 2014 antaen oppilaille päihdevalistusta
• Syksyllä 2014 on pidetty huoltajille, päättäjille ja ammattilaisille "Kännikapina" Totuus nuorten

päihteiden käytöstä Suupohjassa -tapahtuma.
• Resurssipulan takia 7-luokkalaisille ei pidetty syksyn tupakkavalistuspäivää
• Mielenterveys- ja päihdestrategian päivittäminen: seurantaryhmä päätti yhdistää mielenterveys- ja

päihdestrategian.
• Teuvalla on aloitettu aikuissosiaalityön puolella 5/2014 kotikuntoutus päivätoimintana Lehtiharjussa.

Kotikuntoutuksen työntekijä on tehnyt lisäksi kotikäyntejä
• Päihdehuollonohjaaja on ollut mukana kehittämässä päivätoimintaa

Kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisen näkökulma huomioon
kaikessa suunnittelussa

• Hyvinvointiryhmän toiminta ei ole vielä vakiintunut, koska vuosikello ei ole ollut vielä käytössä
• Ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelman laadinta on aloitettu

OSA II TULEVAN VUODEN SUUNNITTELU

2. Kuntastrategian painotukset ja linjaukset
Teuvan kunnan strategia on laadittu tasapainotetun tuloskortin muotoon. Kunnanvaltuusto hyväksyi uuden
tuloskortin kesäkuussa 2014.

Visio 2020 on voimassa olevassa kuntastrategiassa määritelty näin:” Teuvalla on toimivat lähipalvelut ja
vireä elinkeinoelämä. Täällä on hyvä asua ja yrittää. Yhteisöllisyyttä ja juuriamme arvostaen elämme ajassa.
Elinvoimaisena kuntana hyödynnämme uusinta teknologiaa ja tietoliikenneyhteyksiä.”

Voimassa olevassa kuntastrategiassa strategisia menestystekijöitä ovat toimintaympäristömuutosten
ennakointi, kuntatalous, yhteistyö ja kumppanuus, toimiva ja ohjattavissa oleva palvelujärjestelmä, terveyden
ja hyvinvoinnin edistäminen, yrittäjyyden vahvistaminen, vetovoima työikäisten ja nuorten keskuudessa sekä
kiinteistöjen hallinta.
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Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä strategisiksi tavoitteiksi on asetettu hyvinvoinnin ja itsenäisen
suoriutumisen edistäminen sekä terveyserojen kaventaminen, syrjäytymisen ehkäiseminen, mielenterveyden
edistäminen ja päihteiden käytön vähentäminen. Kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisen näkökulma pyritään
ottamaan huomioon kaikessa suunnittelussa.

Strategisten tavoitteita toteutetaan hyvinvointisuunnitelman mukaisesti.

3. Hyvinvoinnin edistämistä tukevat ohjelmat ja suunnitelmat
Talousarvio vuodelle 2013 ja taloussuunnitelma vuosille 2014-2016
Turvallisuussuunnitelma (keskeneräinen)
Liikunnan kehittämissuunnitelma (keskeneräinen)
Teuvan kulttuuristrategia 2012-2016
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2011-2012
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman seurantaraportti 2012
Lastensuojelun avohuollon ja perhetyön kehittämisyksikköhankkeen loppuraportti
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän mielenterveys- ja päihdestrategia
Suupohjan alueen ehkäisevän päihdetyön strategia koulu- ja nuorisotyöhön vuosille 2009-2012
Perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyn toimintaohjelma
Neuvolan, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon sekä ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelma
vuosille 2012-2013 yhteistyössä sosiaalitoimen ja sivistystoimen kanssa
Yhdenvertaisuussuunnitelma 2006
Tasa-arvosuunnitelma? kts. kunnan sivut
Terveyden edistäminen Suupohjan kunnissa -seminaari 29.3.2011
Selevä Paletti -loppuraportti
Terveyden edistämisen ja sairauksien ennaltaehkäisy perusterveydenhuollossa - alustava kartoitus
polikliinisen toiminnan näkökulmasta
Palvelurakenneselvitys

4. Suunnitelma hyvinvoinnin edistämisestä vuonna 2015

1) Painopistealue ja kehittämiskohde/kohteet
Hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen edistäminen,
terveyserojen kaventaminen
Tavoitteet Toimenpiteet ja vastuutaho Resurssit Arviointimittarit
Terveysliikunnan
edistäminen

Seuraavien ryhmien jatkumisen
turvaaminen:

a)Miesten vesijuoksu-, KKI-ryhmä,
naisten hydrobic ja vesijuoksu,
erityisryhmien ryhmät, lasten
uimakoulut kesällä (ilmainen kuljetus),
kuntosaliryhmät, urheiluseurojen
järjestämät
harrasteliikuntaryhmät,vesinyrkkeilyryh
mä, lumikenkäily, kansalaisopiston
järjestämät ryhmät.
Perheliikuntatapahtumat.
Liikuntakampanjat.

b)Välineiden lainaus kirjastosta jatkuu-
tiedottaminen

c)Varhaiskasvatuksessa "Vauhti

a-b)Vapaa-aikasihteeri, kaksi
ohjaajaa, KKI-ohjaaja
hankerahoituksella,
urheiluseurojen avustukset,
kirjastonjohtaja, vapaa-
aikaltk,Kunnan rahoituksen
kohdistumisen tarkistaminen
latuverkostoon, uimahalli ja
kuntosali, aineistohankinnat,
ilmaiset kunnan
liikuntatilat seuroille, kevyen
liikenteen väylät ja
kunnossapito

c)Varhaiskasvatuksen
henkilöstö

d)Koulun uusien
liikuntatilojen valmistuminen.
Huomioidaan

a)Ryhmät toimii kyllä/eI
Terveysliikunnan
toimenpideohjelma 2013-2015

a-j) THL:n ikävakioitu
sairastavuusindeksi < (lähtötaso
v. 2010) Viimeisin tieto

Kelan terveyspuntarin vakioitu
kansantauti-indeksi ei
nouse (lähtötaso v. 2011 107,6)

b) Kirjaston liikuntavälineiden
lainausmäärät 20.11.2014 75
kpl

c)toteutunut kyllä/ei On
toteutunut
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varpaat".

d)Koulujen kerhotoiminnan
kehittäminen. Välituntiliikunnan
lisääminen.

e)Liikuntasetelit ja-päivä kunnan
hlökunnalle.

f)Vertaisohjaajien hankinta.

g)Markkinointi:Uimahallin
vuokraaminen yhdistyksille ja yrityksille
aukiolon ulkopuolella

h)Liikuntapalveluiden ja
terveydenhuollon yhteistyön
tehostaminen mm. liikuntaneuvontaa
vahvistamalla,Neuvokas
perhemenetelmä

i)Liikuntastrategian valmistuminen ja
siinä terveysliikunnan painottaminen

j)Liikuntapuisto kaikenikäisille

Vastuutaho: Vapaa-aikaltk,
varhaiskasvatus- ja koulutusltk, seurat
ja yhdistykset

tuntikehyksessä. Välineistö

e)Tykytoiminnan jatkuminen
nykyisllä tasolla, Kunnan
rahoituksen
kohdistumisen tarkistaminen
latuverkostoon

f) koulutus

g) Yhdistykset ja yritykset,
vapaa-aikaltk

h) Kunnan ja Llky:n
henkilöstö

i-j) vapaa-aikasihteeri,
vapaa-aikaltk, tekninen ltk,
varhaiskasvatus- ja
koulutusltk, seurat ja
yhdistykset

d) lisääntynyt On lisääntynyt

Terveellisen
ravitsemuksen ja
ravintotottumuste
n edistäminen

a)Neuvokas perhe -menetelmä äitiys- ja
lastenneuvolassa sekä 1.,3. ja 5.luokan
oppilaiden tarkistuksissa
käytössä/neuvola

b) Varhaiskasvatukseen ja
esiopetukseen sisältyy ruokakasvatus,
jolla tuetaan lasten terveyttä edistäviä
elintapoja ja perheiden
kasvatustehtävää/varhaiskasvatuksen
henkilökunta

c)Menetelmän käyttöönotto ikäihmisten
vajaaravitsemuksen
tunnistamiseen/LLKY?

e)Ikäihmisten ja omaisten
ohjaus/LLKY?

f)Elämäntaparyhmät
terveyspalveluissa/LLKY

g)Terveellisen ja edullisen ruoanlaiton
kurssit eri
väestöryhmille/kansalaisopisto

h)Shp:n ravitsemusterapeutin
palvelujen hyödyntäminen/eri
toimintojen vastaavat

a)Neuvokas perhe -
menetelmään koulutetut
terveydenhoitajat

b)henkilöstön koulutus

c)Palvelu-
tarpeen kartoituksessa tms.
tehdään arvio ?

e-f)Llky:n palveluiden
henkilökunta

g)Kansalaisopisto, 3. sektori

h)Shp:n ravitsemusterapeutti

a-b,h)
Neuvolan,kouluterveydenhuollo
n ja opiskelijoiden painotilastot,
Kouluterveyskysely; 8. ja 9.
luokan oppilaista ylipainoisia <
18,3 %. Vuoden 2013
kouluterveyskyselyn mukaan
ylipainoisuus noussut (19,3
%)

Varhaiskasvatuksen
henkilöstön koulutus asiasta
ei ole toteutunut, toteutetaan
1/2015

f)Ikävakioitu  sairastavuusindek
si ei nouse (lähtötaso v. 2011
90), Sekä THL:n että Kelan
ikävakioidut
sairastavuusindeksi
noususuunnassa

 Kelan terveyspuntarin vakioitu
kansantauti-indeksi ei
nouse (lähtötaso v. 2011
107,6))

g) Toteutunut kyllä/ei

h) Tilaisuuksien määrä
Omatoimisuuden
tukeminen ja
vastuunottaminen

a)Koti- ja koulukasvatuksen
painottuminen vastuullisuuteen

a) Vanhemmat ja koulun
henkilökunta

a) Kehityksen arviointi

b)Kotona tai kodinomaisissa
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itsestä b)Kuntouttava työote ikäihmisten
palveluissa

c)Pitkäaikaissairaiden potilaiden hoitoa
koskeva Terveyshyötymallin jatkuminen

b) Ikäihmisten palvelujen
henkilökunta

c) Llky:n henkilökunta

olosuhteissa asuu väh. 92 %
75-vuotta täyttäneistä v. 2012
92,3 %

c) hoito- ja
palvelusuunnitelmien määrä

Sivu 35§ 9, KVALT 19.1.2015 18:30 / Pykälän liite: Teuvan kunnan hyvinvointikertomus, raportti vuosilta 2013-2014 ja suunnitelma vuodelle 2015



2)

Painopistealue ja kehittämiskohde/kohteet
Syrjäytymisen ehkäiseminen
Tavoitteet Toimenpiteet ja

vastuutaho
Resurssit Arviointimittarit

Lasten ja
nuorten
hyvinvoinnin
edistäminen ja
vanhemmuuden
tukeminen

a)Varhainen puuttuminen ja
matalan kynnyksen
palvelut/Neuvola, varhaiskasvatus,
koulu

b)Vanhemmat saavat tukea
kasvatustehtäväänsä ja
vanhemmuutta tuetaan
kasvatustehtävässä (neuvola,
varhaiskasvatus,
koulu, oppilashuolto,
perheneuvola, sosiaalityö)

c)Kiva koulu -kiusaamisen
vastaisen toimintakulttuurin
juurruttaminen käytäntöön
kouluilla

d)Neuvokas perhe -menetelmän
käyttö äitiys- ja
lastenneuvolassa/LLKY

e)Poikkihallinnollisen johtoryhmän
perustaminen

a-b)Menetelmään
koulutettu henkilökunta

 a-c)Opettajat saaneet
koulutusta

d)Neuvolan
terveydenhoitajat

e)  Neuvolan,
varhaiskasvatuksen,
koulun,nuorisotoimen
sekä sosiaali- ja
terveydenhuollon johtavat
viranhaltijat

a-c)Koulutusta järjestetty kyllä/ei

 c)Kouluterveyskysely: 8. ja 9. luokan
oppilaista koulukiusattuna vähintään kerran
viikossa < 7,4 %, Kiva-koulu
tulokset Tavoitteeseen ei ole päästy.
Kynnys ilmoittaa kiusaamistapauksista
on madaltunut joka on hyvä asia.

d) Aloitetaan tilastointi v. 2015

e) Poikkihallinnollinen työryhmä perustettu ja
toimii On perustettu

Työttömien
hyvinvoinnin
edistäminen

a)Etsivä nuorisotyö/
Llky/koulu/nuorisotoimi

b)Nuorisotakuun
toteuttaminen/TE-
toimisto/Lllky/kunnat/yritykset

c)Työpajat/Llky

d)Työttömien
terveystarkastukset/Llky

a-b) Etsivän nuorisotyön
työntekijä /
2pv/vkko/valtionapu

c) Starttipajan ohjaaja

d) 1 sairaanhoitaja

 a-b) Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17-24
-vuotiaat, % vastaavaikäisestä väestöstä <
9,4 %

c) Kuntouttavassa työtoiminnassa olevien
määrä 2013 39 henkilöä, 2014 47 henkilöä
17.10.2014.

d)Tehtyjen terveystarkastusten määrä.
Tietoa ei saatu EP-Pottiin siirtymisestä
johtuen.

Osallisuuden ja
yhteisöllisyyden
lisääminen

a)Asiakaslähtöisyyden
huomioiminen kaikessa
toiminnassa/kunta/LLKY

b) Sosiaali- ja terveydenhuollon
henkilöstölle tiedotusta liikunta- ja
kulttuuriryhmistä / Kansalaisopisto
ja liikuntatoimi

c)Ikäihmisten päivätoiminnan
vakiinnuttaminen/LLKY

d) Osallistumismaksujen
alennukset
työttömille/Kansalaisopisto/Kunta

a-b) Henkilöstö

c) Päivätoiminnan
ohjaaja

d) Kansalaisopiston
ryhmät, uimahalli

a)Asiakas- ja kuntalaiskyselyt ja -palautteet,
kuulemistilaisuudet
Kirjaston asiakaskysely toteutettu,
muualla kyselyt eivät toteudu riittävästi
(resurssipula)

b) Toteutunut kyllä / ei Teuva Liikkuu -
esite on päivitetty

c) Osallistujien lukumäärä Aloitettu v. 2014
puolipäivätoimintana

d) Osallistujien lukumäärä
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3) Painopistealue ja kehittämiskohde/kohteet
Mielenterveyden edistäminen ja päihteiden käytön vähentäminen
Tavoitteet Toimenpiteet ja

vastuutaho
Resurssit Arviointimittarit

Päihteettömyyden edistäminen a) 7. luokan oppilaiden
valistustilaisuus/Nuorisotoimi/
Llky/Ehyt ry

b) Terveystieto-oppi 7.-9.
luokan ja
lukion oppilaille/koulu

c) Shp:n  palvelujen
hyödyntäminen/eri
toimintojen vastaavat

a) Vapaa-aikasihteeri,
suuhygienisti,
kouluterveydenhoitaja

b) Terveystiedon
opettajat

c) Shp:n
ennaltaehkäisevän
päihdetyön
koordinaattori

a-b)Kouluterveyskysely: 8.
ja 9. luokan oppilaista
tupakoi < 19,4 % (lähtötaso
v. 2011) Tupakointi on
vähentynyt

7- luokkalaisille
tarkoitettua
tupakkavalistustilaisuutta
ei ole pidetty syksyllä
2014.

c) Toteutunut kyllä/ ei
Ennaltaehkäisevä päihdetyö on
suunnitelmallista

a) Ennaltaehkäisevän
päihdetyön vastuuhenkilö
toimii/Kunta/Llky

b) Terveystieto
oppiaineena 7.-9. luokan ja
lukion oppilaille/koulu

c) Suupohjan alueen
ehkäisevän päihdetyön
strategian päivittäminen
koulu- ja
nuorisotyöhön/työryhmä/Llky

a)Vapaa-
aikasihteeri/koulu/Llky:n
päihdetyöntekijät

b) Terveystiedon
opettajat

c) Eri yhteistyötahot

a-b) Kouluterveyskysely: 8.
ja 9. luokan oppilaista tosi
humalassa väh. kerran
kuukaudessa < 13,5 %
(lähtötaso v. 2011)
Humalahakuinen
juominen on lisääntynyt

c) Strategia päivitetty kyllä
/ei. Kyllä. Yhdistetty
mielenterveys- ja
päihdestrategiaan.

Avopalveluiden, tukihenkilö- ja
ryhmätoiminnan
kehittäminen mielenterveys-
kuntoutujille ja päihteistä eroon
haluaville

a)Mt-kuntoutujien
päivätoiminnan
jatkuminen/LLKY/Shp

b) Mt-kuntoutujien
laitoshoidon vähentäminen ja
palvelu- ja tukiasumisen
lisääminen/Llky

b)Päihdetyöntekijän
palkkaaminen ostopalvelujen
sijaan /kunnat ja LLKY

a)

b) Lehtiharjun
henkilökunta

c) Llky:ssa 2
päihdetyöntekijää

a)

b) Muutos toteutunut kyllä
/ei. Kyllä

c) Käyntien määrä.
Käynnit ohjaajalla 7.4.-
17.10.2014 64 käyntiä.
Ohjaaja aloittanut 7.4.
Alkuvuosi 8 käyntiä
Kauhajoen ohjaajalla.
Teuvalla ohjaaja 3
pv/vko.
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4) Painopistealue ja kehittämiskohde/kohteet
Kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisen näkökulma huomioon kaikessa suunnittelussa
Tavoitteet Toimenpiteet ja

vastuutaho
Resurssit Arviointimittarit

Hyvinvoinnin ja terveyden
edistämisen
johtamisjärjestelmän
kehittäminen ja
juurruttaminen

a)Poikkihallinnollisen
hyvinvointityöryhmän  työn
vakiintuminen/vuosikellon
käyttöön otto

b)Teemaryhmien
perustaminen ja työn
vakiintuminen

c)Kunnan ja sote-alueen
tavoitteiden
yhteensovittaminen

d)Kuntalaisten ja järjestöjen
osallisuuden vahvistaminen
valtuustokausittaisen
kertomuksen suunnittelussa

e)Hyvinvointitiedon
hyödyntäminen kunnan
talouden ja toiminnan
suunnittelussa/johtoryhmä

a) Johtoryhmän ja
hyvinvointityöryhmän jäsenet ja
koulutus

b) Lasten ja nuorten
poikkihallinnollinen johtoryhmä,
Vanhus- ja vammaisneuvosto,
Ehkäisevä päihdetyöryhmä

c) Hyvinvointityöryhmän
jäsenet ja Llky:n johtavat
viranhaltijat

a-c) Toiminta toteutuu
vuosikellon mukaan kyllä/ei
vielä

b) Ei ole katsottu
tarpeelliseksi lisätä

Vaikutusten
ennakkoarviointi-
menetelmä käyttöön
ainakin suuremmissa
hyvinvointiin liittyvissä
päätöksissä

a)Päätös käyttöönotosta on jo
tehty

b) Koulutuksen järjestäminen
menetelmän käyttöön

a-b) Esimiesten ja
valtuutettujen kouluttaminen
menetelmän käyttöön

a-b)Tehtyjen
ennakkoarviointien määrä
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TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä
Kunnanvaltuusto 19.01.2015 10 §

Ilmoitusasiat, kunnanvaltuusto 19.1.2015

Dnro D/11/00.02.00/2015

Khall 10 § Kunnanvaltuuston tietoon saatetaan seuraavaa:

- Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen työlli-
syyskatsaus 11/2014:

marraskuu -14

  Työttömiä työnhakijoita  287
  (ml. henk.koht. lomautetut
  - miehiä  156
  - naisia  131
  - alle 25-vuotiaita  37
  - yli 50-vuotiaita  129
  - yli vuoden työttömänä  38
  Avoimia työpaikkoja
  Työttömyysaste                        11,8   (syyskuu 10,5 ja lokakuu 11,7)

- Väestörekisterikeskuksen väkilukutilasto 31.12.2014: Teuvan asukaslu-
ku oli 5548, muutos vuodenvaihteesta 2013/2014 (5656) -108

Ehdotus: Asiat merkitään kunnanvaltuuston tietoon saatetuksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
___________
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TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä
Kunnanvaltuusto 19.01.2015 11 §

Muut mahdolliset asiat, kunnanvaltuusto 19.1.2015

Dnro D/11/00.02.00/2015

Kvalt 11 § Aulis Ranta-Muotio esitti puheenvuorossaan, että voisiko kunta olla aloit-
teen tekijä tienhoitokuntien aktivoinnissa.

Asiasta keskusteltiin.

Irma Harjula tiedusteli kaukolämpölaitoksen yhtiöittämisen tilannetta ja toi-
mintakeskuksen remontin etenemisestä.

Jukka Leppäniemi esitti puheenvuorossaan, että LLKY siirtyy kevään aika-
na käyttämään lehti-ilmoittelussaan ainoastaan Kauhajoen kunnallislehteä.
___________
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TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä
Kunnanvaltuusto 19.01.2015 12 §

Kiireelliset asiat, kunnanvaltuusto 19.1.2015

Dnro D/11/00.02.00/2015

Kvalt 12 § Kuntalain 55 §:n mukaan kunnanvaltuusto voi käsitellä asian, joka on mai-
nittu kokouskutsussa ja joka on valmisteltu kuntalain 53 §:ssä tarkoitetulla
tavalla.

Jos asia on kiireellinen, valtuusto voi päättää ottaa asian käsiteltäväkseen,
vaikka sitä ei ole mainittu kokouskutsussa. Jos asiaa ei ole valmisteltu,
päätös asian ottamisesta käsiteltäväksi on tehtävä yksimielisesti.

Päätös: Kiireellisiä asioita ei ollut.
___________
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Valitusosoitus

Muutoksenhakukiellot
Kieltojen perus-
teet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain
valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pykälät: 3 ja 10 - 12

Hallintolainkäyttölaki 5 § 1 mom. /muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutos-
ta valittamalla.

Pykälät ja valituskieltojen perusteet:

Valitusosoitus
Valitusviran-
omainen ja
valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.

Valitusviranomainen ja sen yhteystiedot:

Vaasan hallinto-oikeus
Korsholmanpuistikko 43, PL 204, 65101 VAASA
Faksi  010 364 2760
sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi

Kunnallisvalitus, pykälät: Valitusaika

4 – 9 30 päivää

Hallintovalitus, pykälät: Valitusaika

___ päivää

Muu valitusviranomainen, osoite, postiosoite ja sähköposti Pykälät Valitusaika

___ päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

Valituskirjelmä Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaisille, on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi; sekä
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai kirjelmän muun laatijan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja
puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Valituskirjelmään on liitettävä

- päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viran-

 omaisille
Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 §)

Valitusasia-
kirjojen toimit-
taminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa ennen sen viimeisen päivän virka-ajan päätty-
mistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauan-
tai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.
Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin
ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan kuluessa.

Lisätietoja
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
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