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Paikka Tekninen toimisto

Aika 12.05.2015   klo  18.00 – 19.10

Saapuvilla olleet jäsenet
Heikkilä Juhani
Erlands Kaj
Aho Hannu
Hopiavuori Eija
Kokkinen Jaana
Niemi Kristian
Ojanperä Marja-Leena
Palonen Juha
Salo Seija
Uusitalo Kari
Tapanainen Erkki

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja, poissa
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen, poissa
jäsen
jäsen
jäsen
Kaj Erlandsin varajäsen
Kristian Niemen varajäsen

Muut saapuvilla olleet Leppäniemi Jukka
Heinola Arto
Palomäki Jukka
Vahertimo Eija

kunnanhallituksen puheenjohtaja
kunnanhallituksen edustaja
teknisen toimen päällikkö, esittelijä
toimistosihteeri, pöytäkirjanpitäjä

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

Asiat §:t 1-6.

Pöytäkirjan tarkastajat
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Eija Hopiavuori ja Jaana Kokkinen.
Pöytäkirja tarkastetaan 18.5.2015 teknisessä toimistossa

Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus

Juhani Heikkilä
puheenjohtaja

Eija Vahertimo
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastusmerkinnät

Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.

Teuva  18.5.2015

Eija Hopiavuori Jaana Kokkinen

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä

Teuvan teknisessä toimistossa 1.6.2015

Marja-Leena Mäki, toimistosihteeri
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TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä
Tekninen lautakunta 12.05.2015 1 §

Vuoden 2015 talousarvio; teknisen lautakunnan ja jätelautakunnan ulkoisten määrärahojen
käyttösuunnitelma

Dnro D/272/02.02.00/2014

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

Tekn. ltk 1 §  Kunnanvaltuusto on 15.12.2014 hyväksynyt vuoden 2015 talousarvion se-
kä vuosien 2016 - 2017 taloussuunnitelman.
Teknisen- ja jätelautakunnan talousarvion käyttötalousosan ulkoiset mää-
rärahat ja teknisen lautakunnan investointimäärärahat v. 2015 ovat seu-
raavat:

Käyttötalousosa (tekninen- ja jäteltk) e

tekn. ltk     jäteltk yht.
 - toimintamenot                   6 223 015       2 000 6 225 015
- toimintatulot 4 293 477        500 4 293 977
- toimintakate                      1 929 538     1 500 1 931 038

Investointiosa (tekninen ltk)     e

- investointimääräraha  6 392 000
- tuloarvio       20 000
- netto  6 372 000

Liite Teknisessä toimistossa laadittu määrärahojen käyttösuunnitelma on liittee-
nä.

Tekn. toimen pääll. Ehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy laaditun käyttötalousosan ulkois-
ten määrärahojen ja investointiosan määrärahojen käyttösuunnitelman ja
saattaa sen tiedoksi kunnanhallitukselle.

Päätös: Keskustelun jälkeen ehdotus hyväksyttiin.

__________
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TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä
Tekninen lautakunta 12.05.2015 2 §

Teknisen toimen toimistosihteerin toimen täyttäminen

Dnro D/99/01.01.01.00/2015

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

Khall 91 § Teknisen toimen toimistosihteeri Marja-Leena Mäki on 2.3.2015 ilmoittanut
30.3.2015 irtisanoutuvansa tehtävästään 1.11.2015 lähtien eläkkeelle siirtymisen

vuoksi, mikäli KEVA tekee asiasta myönteisen päätöksen.

Mikäli eläköityminen tapahtuu 1.11.2015 alkaen jää ko. henkilö lomalle ja
muille korvausvapaille 20.7.2015 alkaen.

Teknisen toimen henkilöresurssien ja työjärjestelyjen normalisoimiseksi
päävastuualue pyytää lupaa toimistosihteerin rekrytoinnin käynnistämiseen
välittömästi, jotta toimiston tehtävänkuvien muutosprosessi ja osaamisen
siirto voidaan hoitaa hallitusti kevään aikana. Toimi on tarve täyttää mah-
dollisimman pian.

Kunnaninsinöörin ehdotus: Teknisen toimen päällikkönä esitän, että tek-
ninen lautakunta saa ryhtyä toimistosihteerin toimen täyttämiseen kokoai-
kaisena välittömästi.

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy valmistelijan ehdotuksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
____________

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

Tekn. ltk 2 §
12.5.2015 Toimistosihteeri Sari Ojalammi on irtisanottu taloudellisiin ja tuotannollisiin

syihin perustuen (tekn. ltk 21.8.2014 § 16) siten, että hänen työsuhteensa
on päättynyt 1.1.2015.

Työsopimuslain 6. luvun 6 §:n 1 mom. mukaan, jos työnantaja yhdeksän
kuukauden kuluessa työsuhteen päättymisestä tarvitsee työntekijöitä sa-
moihin tai samankaltaisiin tehtäviin, työtä on tarjottava irtisanotulle entiselle
työntekijälle.

Tällä hetkellä Sari Ojalammi on palkattu toimistosihteerin tehtävään mää-
räaikaisella työsopimuksella vuosilomalle/ eläkkeelle jäävän työntekijän
korvaajaksi, jonka tehtäviin ja tehtävien uudelleen organisointiin Ojalammi
on tarkoitus perehdyttää kevään/kesän aikana.

Tekn. toimen pääll. Ehdotus: Tekninen lautakunta nimeää Sari Ojalammin toimistosihteerin
toimeen toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen 1.7.2015 lukien.
Toimistosihteerin palkka määräytyy KVTES:n liitteen 1 toimistoalan palkka-
ryhmän I mukaan, hinnoittelutunnus 01TOI010.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

__________
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TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä
Tekninen lautakunta 12.05.2015 3 §

Talonrakennusmestari Jukka Aron irtisanoutuminen

Dnro D/114/01.01.04.00/2015

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

Khall 98 § Talonrakennusmestari Jukka Aro on kirjeellään 8.4.2015 irtisanoutunut vi-
20.4.2015 rastaan. Kunnanjohtaja on sopinut 13.4.2015 Jukka Aron kanssa, että hän

tekisi töitä vielä 29.5.2015 asti, ja pitäisi sen jälkeen vuosilomansa.

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus päättää antaa tekniselle lautakunnalle luvan täyt-
tää rakennusmestarin virka vakinaisesti. Samalla kunnanhallitus antaa
kunnanjohtajalle valtuudet tilapäisjärjestelyihin teknisen toimen asiantunti-
japalvelujen turvaamiseksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
____________

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

Tekn. ltk 3 §
12.5.2015 Pitämättömät vuosilomat huomioon ottaen Jukka Aron virkasuhde päättyy

13.8.2015.

Hallintosäännön 46 §:n mukaan palvelusuhteen päättymisestä päättää se,
joka valitsee viranhaltijan.

Tekn. toimen pääll. Ehdotus: Tekninen lautakunta myöntää Jukka Arolle eron talonrakennus-
mestarin virasta 14.8.2015 alkaen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

_________
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TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä
Tekninen lautakunta 12.05.2015 4 §

Ylityötuntien korvaaminen talonrakennusmestari Jukka Arolle

Dnro D/121/01.02.01.00/2015

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

Tekn. ltk 4 § Talonrakennusmestari Jukka Aro on huhtikuussa 2014 jättänyt esityslistan
liitteenä olevan selvityksen tekemistään ylitöistä, jotka aiheutuivat pääasi-
assa koulukeskuksen I vaiheen rakennustöistä. Selvityksen mukaan ylityöt,
yht. 357 tuntia, kertyivät ajalla 1.1.2013 – 30.1.2014. Kirjeessään 8.7.2014
Jukka Aro ilmoittaa haluavansa asiasta päätöksen.

Jukka Aro on kirjeellään 8.4.2015 irtisanoutunut talonrakennusmestarin
virasta siten, että hänen viimeinen työssäolopäivänsä on 29.5.2015, ja
vuosilomat huomioiden virkasuhde päättyy 13.8.2015. Tehtyjä ylityötunteja
ei siten enää ole mahdollista pitää vapaana.

Todettakoon, että tekninen lautakunta on 20.5.2014 (12 §) päättänyt mak-
saa rahallisen korvauksen maanrakennusmestari Jari Kalliolle pitämättö-
mien lisä- ja ylityövapaiden osalta sekä lomapalkan pitämättömistä vuosi-
lomapäivistä hänen jäädessään eläkkeelle 1.9.2014.

Tekn. toimen pääll. Ehdotus: Tekninen lautakunta päättää, että talonrakennusmestari Jukka
Arolle maksetaan rahallinen korvaus ajalla 1.1.2013 – 30.1.2014 kertyneis-
tä ylityötunneista.

Päätös: Keskustelun jälkeen ehdotus hyväksyttiin.

_________
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TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä
Tekninen lautakunta 12.05.2015 5 §

Talonrakennusmestarin viran täyttäminen

Dnro D146/01.01.01.01/2015

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

Tekn. ltk 5 § Talonrakennusmestari Jukka Aro on irtisanoutunut virastaan siten, että hä-
nen palvelussuhteensa päättyy 13.8.2015.

Kunnaninsinööri Markku Salonen on irtisanottu taloudellisiin ja tuotannolli-
siin syihin perustuen (khall 25.8.2014 § 179) siten, että hänen palvelussuh-
teensa päättyy 1.10.2015.

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 2 luvun 4 § mukaan virkasuhtee-
seen voidaan ottaa ilman hakumenettelyä, kun kyseessä on taloudellisista
ja tuotannollisista syistä irtisanotun viranhaltijan ottaminen toiseen vir-
kasuhteeseen.

Markku Salonen on 11.5.2015 ilmoittanut ottavansa talonrakennusmestarin
viran vastaan 3.8.2015 alkaen.

Tekn. toimen pääll. Ehdotus: Tekninen lautakunta nimeää Markku Salosen talonrakennusmes-
tarin toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen 3.8.2015 alkaen.
Talonrakennusmestarin palkka määräytyy Kunnallisen teknisen henkilöstön
virka- ja työehtosopimuksen (TS) palkkaryhmän III mukaan.

Keskustelussa Juha Palonen esitti useiden kannattamana, ettei Markku Sa-
losta nimetä talonrakennusmestarin virkaan, vaan virka julistetaan haetta-
vaksi. Perusteluna esitettiin mm., että talonrakennusmestarin tehtävät eivät
ole samankaltaisia kuin kunnaninsinöörin tehtävät.

Koska oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, asiasta
oli äänestettävä. Äänestys hyväksyttiin suoritettavaksi kädennostoäänes-
tyksenä. Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotusta kannattivat Han-
nu Aho, Juhani Heikkilä ja Seija Salo. Palosen esityksen kannalla olivat Ka-
ri Uusitalo, Eija Hopiavuori, Jaana Kokkinen, Erkki Tapanainen, Marja-
Leena Ojanperä ja Juha Palonen.

Päätös: Puheenjohtaja totesi teknisen lautakunnan päättäneen äänin 6-3,
että talonrakennusmestarin virka julistetaan haettavaksi.

__________
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TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä
Tekninen lautakunta 12.05.2015 6 §

Ilmoitusasiat

Dnro D/24/10.00.00.00/2015

Lisätiedot: toimistosihteeri Marja-Leena Mäki, p. 040 1201529
sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi

Tekn. ltk 6 § Teknisen lautakunnan tietoon saatetaan seuraavaa:

- Kunnaninsinöörin viranhaltijapäätökset
6/14 Elintarvikehankinnat, Teuvan kunnan ruokapalvelut
1/15 Omakotitontin myyntikauppakirja, Äystön asuntoalue/Tamsi Sakari

- Maanrakennusmestarin/Teknisen toimen päällikön päätökset
1/15 Kesätyöntekijät 2015, tekninen toimi

- Kunnaninsinöörin, maanrakennusmestarin ja talonrakennusmestarin
WEB-tallenteet 2.12.2014 – 4.5.2015

- Vuoden 2014 päällystystöiden vastaanottotarkastus ja vuoden 2012
päällystystöiden takuutarkastus on pidetty 3.12.2014

- Kuntakirje 18.12.2014: Asuntomessut 2015 Vantaalla 10.7.-9.8.2015

- Vaasan hallinto-oikeuden päätös 4.3.2015 Reino Perttulan valitukseen
teknisen lautakunnan päätöksestä, joka koskee vahingonkorvausvaa-
timusta Perttulan tontilla Porvarintie 6:ssa aiheutetusta vahingosta.
Hallinto-oikeus ei ole tutkinut valitusta ja on hylännyt Perttulan oikeu-
denkäyntikuluvaatimuksen (hallinto-oikeuden päätös on esityslistan
oheismateriaalina).

Tekn. toimen pääll. Ehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee em. asiat tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

__________
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Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

Muutoksenhakukiellot

Kieltojen
perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallis-

valitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:

Pykälät: 1, 6

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pykälät: 2 - 5

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 tekninen lautakunta
PL 25, 64701 TEUVA
Porvarintie 26 D, 64700 TEUVA
faksi (06) 267 1080
sähköposti: kunta@teuva.fi

Pykälät: 2 - 5

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

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

Valitusviran-
omainen ja
valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annet-
tuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli
päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin
myös asianosainen sekä kunnan jäsen.

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Vaasan hallinto-oikeus
PL 204, 65101 Vaasa
Korsholmanpuistikko 43, 65100 VAASA
faksi  010 364 2760
sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi

Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika

XX 30 päivää

Hallintovalitus, pykälät Valitusaika

XX ___ päivää

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika

___ päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei
oteta lukuun.

Valituskirjelmä Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaisille, on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi; sekä
- perusteet, jolla muutosta vaaditaan.
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai kirjelmän muun laatijan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja
puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys alkamisen ajankohdasta
- asiakirja, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viran-

omaisille
Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 §)

Oikeudenkäynti-
maksu

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain
(701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu.

Valitusasia-
kirjojen toimit-
taminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa ennen sen viimeisen päivän vir-
ka-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai
juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.
Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jä-
tettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan kuluessa.

Lisätiedot Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
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