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1. Toimintakertomus vuodelta 2021 
 

1.1. Strategiset painopisteet valtuustokaudella 2018-2021 

 
❖ Kunnan talouden tasapainottaminen ja keskeisten palveluiden turvaaminen 

 
❖ Kunnan vetovoiman ja elinkeinoelämän edistäminen 

 
❖ Lasten ja nuorten ennaltaehkäiseviin palveluihin panostaminen 

 
Tavoitteet 
 

Toimintojen ja palveluiden keskittäminen kunnan sisällä  
 

Tavoitteenamme on turvata lakisääteiset ja kuntalaisille kaikista keskeisimmät palvelut. 
Tämä vaatii määrätietoista talousohjausta palveluiden kulujen saamiseksi kunnan kanto-
kyvyn mukaiseksi. Valtuuston on yhdessä keskusteltava kunnan roolista ja mahdollisista 
säästökohteista. Käydään avointa keskustelua siitä, mitkä ovat kunnan elinvoimaisuuden 
kannalta tärkeimmät kuntalaisten palvelut. 
 
Kiinteistösuunnitelman toteuttaminen  
 
Tavoitteenamme on mitoittaa kunnan kiinteistökanta tarvetta vastaavaksi. Käyttökustan-
nuksia vähennetään toimintojen tiivistämisellä. Lisäksi kunnan alueella yksityisessä omis-
tuksessa oleva kiinteistökanta kartoitetaan osana kiinteistöverokertymän tarkastelua. 
 
Kunnan omistusten kriittinen tarkastelu ja karsiminen  
 
Valtuuston on selvitettävä, onko kunnan omistus erilaisissa yhtiöissä enää järkevää tai 
kunnan kannalta tarpeellista. Luovutaan sellaisesta, mistä ei ole kunnan perustoiminnoille 
hyötyä. Päätetään kunnalle tarpeettomien yhtiöiden ja osakkuuksien myymisestä. 
 
Elinkeinoelämää tukevan päätöksenteko- ja toimintakulttuurin lisääminen  
 
Tavoitteenamme on kunnan elinkeinoelämän tukeminen ja työllisyyden parantaminen ra-
kenteita ja toimintatapoja muuttamalla. Yrittäjämäinen ja kehittävä asenne jalkautetaan 
joka tasolla. 
 
Perheiden hyvinvoinnin turvaaminen  
 
Tavoitteenamme on perheiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin turvaaminen lasten ja 
nuorten ennaltaehkäisevien palveluiden kautta. Jokaisen päätöksen kohdalla huomioi-
daan näkökulma perheiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin turvaamisesta. 
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Strategiakauden kärkihankkeita 
 

❖ Yritysvaikutusten arvioinnin ottaminen käyttöön päätöksenteossa (EVA) 
 

❖ Seudullinen markkinoinnin lisääminen. Uusien yrittäjien houkuttelu nostaen esille 
alueen vahvat veturiyritykset: ”tuletko tähän porukkaan yrittämään?” 

 
❖ Yhteistyön tiivistäminen yritysten kanssa, yhdessä TEAK:n, ja Vuoksin kanssa 

 
❖ Harrastusmahdollisuuksia edesautetaan 

 
❖ Vertaistuelle luodaan mahdollisuuksia ja kartoitetaan tarvitsijat 

 
❖ Huolehditaan tukipalveluiden oikea-aikaisuudesta 

 
❖ Lapsivaikutusten arvioinnin ottaminen käyttöön päätöksenteossa 
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Tavoitteet, toimenpiteet ja tavoitetasot 
 

Strateginen paino-
piste 

Tavoitteet Toimenpiteet Tavoitetaso 

 
Kunnan talouden tasa-
painottaminen ja kes-
keisten palveluiden 
turvaaminen 
 

 
Toimintojen ja palvelui-
den keskittäminen kun-
nan sisällä 
 
Kunnan kiinteistökannan 
mitoittaminen tarvetta 
vastaavaksi 
 
Keskittyminen omistuk-
siin, jotka tukevat kunnan 
perustoimintoja  
 
Seudullisen yhteistyön tii-
vistäminen 
 

 
Eri toimipisteissä tarjotta-
via palveluita keskitetään 
Teakin kiinteistöön  
 
Vajaakäytössä olevien 
kiinteistöjen käyttöastetta 
nostetaan tai niistä luo-
vutaan  
 
Kartoitetaan omaisuus, 
josta voidaan luopua  
 
Myydään omaisuus, joka 
ei tue kunnan perustoi-
mintoja  
 
Toimintojen yhdistämi-
nen seudullisesti 
 

 
Palveluverkosto supistuu  
 
Vajaakäytössä olevien 
kiinteistöjen määrä vähe-
nee  
 
Kiinteistöistä aiheutuvat 
kustannukset laskevat 
 
Henkilöstön käyttö tehos-
tuu  
 
Kunnan omistuksessa 
oleva omaisuus vähenee 

 
Kunnan vetovoiman ja 
elinkeinoelämän edis-
täminen 
 

 
Positiivisen kuntakuvan 
luominen  
 
Uuden yritystoiminnan 
syntyminen  
 
Uusien työpaikkojen syn-
tyminen 
 

 
Markkinoinnin lisääminen  
 
Yritysvaikutusten arvioin-
nin ottaminen käyttöön 
päätöksenteossa  
 
Yhteistyön tiivistäminen 
yritysten kanssa  
 
Teak Oy:n, Vuoksin roo-
lin vahvistaminen yritys-
sektorilla 
 
Veturiyritysten alihankki-
joiden tukeminen  
 
Pienyritysten kasvun 
edistäminen 

 
Markkinointitoimenpitei-
den lisääntyminen  
 
Työpaikkojen määrä li-
sääntyy 
 
Yhteisöverojen määrä 
kasvaa  
 
Yhteistyötapaamisten li-
sääntyminen yrittäjien 
kanssa  
 
Yritysvaikutusten arviointi 
on otettu käyttöön 

 
Lasten ja nuorten en-
naltaehkäiseviin palve-
luihin panostaminen 
 

 
Perheiden kokonaisval-
taisen hyvinvoinnin tur-
vaaminen lasten ja nuor-
ten ennaltaehkäisevien 
palveluiden kautta  
 
Päätöksen kohdalla huo-
mioidaan näkökulma per-
heiden kokonaisvaltaisen 
hyvinvoinnin turvaami-
sesta 

 
Harrastusmahdollisuuk-
sia edesautetaan  
 
Vertaistuelle luodaan 
mahdollisuuksia ja kartoi-
tetaan tarvitsijat 
 
Huolehditaan tukipalve-
luiden oikea-aikaisuu-
desta  
 
Lapsivaikutusten arvioin-
nin ottaminen käyttöön 
päätöksenteossa 
 

 
Harrastusmahdollisuudet 
ovat hyvät 
 
Vertaistukitarpeet on kar-
toitettu  
 
Vertaistukiryhmiä on pe-
rustettu  
 
Tukipalvelut ovat toimivia  
 
Lapsivaikutusten arviointi 
on otettu käyttöön 

 
Kuntastrategia vuosille 2018–2021 on hyväksytty kunnanvaltuustossa 12.2.2018 ( § 4).  
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Valtuustokauden pituisella jaksolla tarkasteltuna strategian toimenpiteet on jaettu vuositasolle alla ole-
vassa taulukossa.  

 
 
 

Strateginen 
painopiste 

Toimenpiteet 
2018 

Toimenpiteet 
2019 

Toimenpiteet 
2020 

Toimenpiteet 
2021 

Kunnan talouden 
tasapainottaminen 
ja keskeisten pal-
veluiden turvaami-
nen 

Eri toimipisteissä tar-
jottavia palveluita kes-
kitetään Teakin kiin-
teistöön 

   

 Vajaakäytössä olevien 
kiinteistöjen käyttöas-
tetta nostetaan tai 
niistä luovutaan 

Vajaakäytössä olevien 
kiinteistöjen käyttöas-
tetta nostetaan tai 
niistä luovutaan 

Vajaakäytössä olevien 
kiinteistöjen käyttöas-
tetta nostetaan tai 
niistä luovutaan 

Vajaakäytössä olevien 
kiinteistöjen käyttöas-
tetta nostetaan tai 
niistä luovutaan 

  Kartoitetaan omai-
suus, josta voidaan 
luopua 

  

  Myydään omaisuus, 
joka ei tue kunnan pe-
rustoimintoja  

Myydään omaisuus, 
joka ei tue kunnan pe-
rustoimintoja 

Myydään omaisuus, 
joka ei tue kunnan pe-
rustoimintoja 

   Toimintojen yhdistämi-
nen seudullisesti 

 

Kunnan vetovoi-
man ja elinkei-
noelämän edistä-
minen 

 

 
Markkinoinnin lisäämi-
nen, (markkinointi-
suunnitelma) 

  

  Yritysvaikutusten arvi-
oinnin ottaminen käyt-
töön päätöksenteossa 

 

Yritysvaikutusten arvi-
oinnin ottaminen käyt-
töön päätöksenteossa 

 

 Yhteistyön tiivistämi-
nen yritysten kanssa 

Yhteistyön tiivistämi-
nen yritysten kanssa 

 

Yhteistyön tiivistämi-
nen yritysten kanssa 

Yhteistyön tiivistämi-
nen yritysten kanssa 

 

  

 
Teak Oy:n ja Vuoksin 
roolin vahvistaminen 
yrityssektorilla 

  

   Veturiyritysten alihank-
kijoiden tukeminen 

 

    Pienyritysten kasvun 
edistäminen 

Lasten ja nuorten 
ennaltaehkäise-
viin palveluihin 
panostaminen 

Harrastusmahdolli-
suuksia edesautetaan 

Harrastusmahdolli-
suuksia edesautetaan 

Harrastusmahdolli-
suuksia edesautetaan 

Harrastusmahdolli-
suuksia edesautetaan 

  

 
Vertaistuelle luodaan 
mahdollisuuksia ja 
kartoitetaan tarvitsijat 

  

  Huolehditaan tukipal-
veluiden oikea-aikai-
suudesta 

Huolehditaan tukipal-
veluiden oikea-aikai-
suudesta  

 

 Lapsivaikutusten arvi-
oinnin ottaminen käyt-
töön päätöksenteossa 

Lapsivaikutusten arvi-
oinnin ottaminen käyt-
töön päätöksenteossa 
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1.2. Kunnanjohtajan katsaus 
 
Vuosi 2021 oli kohtuullisen voimakkaan kasvun aikaa kansantaloudessa niin Suomessa kuin maailmal-
lakin. Tähän vaikutti osaltaan vuoden 2020 tuotannon lasku korona-pandemian vuoksi. Vuonna 2021 
muodostui edelleen tuotantokapeikkoja mm. raaka-aineiden ja komponenttien saatavuusongelmien 
vuoksi. Vuoden 2022 alkaessa tuotanto on Suomessa palannut korona-aikaa edeltävälle tasolle. Työ-
markkinoiden tilanne on vahva. Työttömyys on vähentynyt, työvoiman määrä kasvanut ja työllisyysaste 
kohonnut. Monin paikoin esiintyy työvoimapulaa, ja alan vaihto on vilkasta. Helmikuussa 2022 alkanut 
Venäjän ja Ukrainan sota tuo merkittävää epävarmuutta vuoden 2022 talouskehitykseen. Eurooppaa 
koettelee vakava pakolaiskriisi, Venäjään on kohdistettu ennennäkemättömän laajoja talouspakotteita 
ja lisäksi energian ja monien raaka-aineiden saatavuus on heikentynyt. 
 
Etelä-Pohjanmaan seudun työllisyyden edistämisen kuntakokeilu käynnistyi 1.3.2021 alkaen jatkuen 
30.6.2023 saakka. Kuntakokeilun tehtävänä on yhteensovittaa valtion ja kuntien resursseja, osaamista 
ja palveluja. Kuntakokeilun aikana kehitetään työnhakijoiden palveluja ja palvelumalleja, joiden avulla 
voidaan nykyistä tehokkaammin tunnistaa asiakkaiden yksilölliset palvelutarpeet, osaamisen kehittä-
mistarpeet sekä mahdolliset työllistymisen esteet. Keskeisenä tavoitteena on edistää kuntakokeilussa 
mukana olevien kuntien elinvoimaa ja kasvua tukevia palveluja tuomalla ratkaisuja osaavan työvoiman 
saatavuuteen alueiden yrityksille. Kuntakokeilun tehtävistä on säädetty laki, joka on määräaikainen ol-
len voimassa 1.3.2021-30.6.2023. Kuntakokeilussa siirretään edellä mainituksi määräajaksi julkisten 
työvoima- ja yrityspalvelujen järjestämisvastuuta kunnille sekä henkilöresursseja ja päätösoikeus työl-
lisyysmäärärahojen käyttöön. Hallitusohjelmassa on sitouduttu pysyvän kuntavetoisen työllisyyspalve-
lurakenteen luomiseen kokeilujen välittömäksi jatkoksi. Etelä-Pohjanmaan seudun työllisyyden kunta-
kokeilussa ovat mukana Alavuden kaupunki, Kauhajoen kaupunki, Kurikan kaupunki, Teuvan kunta, 
Isojoen kunta, Karijoen kunta ja Soinin kunta. Suupohjan koulutuskuntayhtymä vastaa kuntakokeilun 
johtamisesta ja hallinnoinnista, koordinoi kokeilun kokonaistoteutusta kokeilualueella ja toimii kokeilu-
alueen kuntien yhteystahona TE-hallinnon ja ministeriöiden suuntaan sekä huolehtii tiedonkulusta ko-
keilualueen kunnille. Ns. Pohjoismainen työvoimapalvelumalli otetaan käyttöön toukokuussa 2022. 
Kuntakokeiluja on päätetty jatkaa vuoden 2023 loppuun asti, jolloin työvoimapalvelut siirtyvät pysyväis-
luontoisesti kuntien tehtäväksi. 
 
Esiselvitys maakuntarajan ylittävän matkailuyhteistyön kehittämismahdollisuuksista sai rahoituksen 
leaderiltä ja käynnistyi teuvalaisen yrityksen vetämänä. Teuvan lisäksi hankkeessa on mukana Kaski-
nen ja Kristiinankaupunki. Hankkeen tavoitteet ovat: 

1. Selvittää kehittämishankkeen edellytykset maakuntarajan ylittävän matkailuyhteistyön 
kehittämiseksi Suupohjassa. 

  2. Innostaa alueen toimijoita tavoittelemaan yhteistä päämäärää.  
3. Selkeyttää alueen yhteistä matkailuteemaa.  
4. Tunnistaa toimijoiden yhteiset koulutustarpeet. 

 
Myös hankkeemme Muinaisvuorten reitistön kunnostamiseksi ja laajentamiseksi sai rahoitusta.  Sitä 
tehdään yhdessä Karijoen ja Kristiinankaupungin kanssa. 
 
Kunnanhallituksen hyväksymässä elinkeinopalveluiden vuosisuunnitelmassa korostuvat elinkeinostra-
tegian pääpainopistealueet: 
- yritysten kasvun tukeminen ja kehittäminen, 
- digitalisaation mahdollisuuksien hyödyntäminen ja 
- matkailun ja vetovoiman kehittäminen. 
 
Energiaomavarainen Teuva -hankkeen puitteissa on kokoonnuttu alkuvuodesta useampaan kertaan. 
Huhtikuussa pidettiin biokaasuilta, jossa tutustuttiin laitetoimittajien tarjoamiin mahdollisuuksiin. Alku-
vuonna 2022 kunnanhallitus päätti asettaa energiatyöryhmän toteuttamaan hankkeessa tehtyjä toimen-
pide-ehdotuksia. 
 
Teuvan päiväkotihanke sai alkuvuodesta uuden käänteen, kun toimitilaelementtien toimittajaksi  
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syksyllä valittu Flexator Oy vetäytyi hankkeesta. Uudeksi toimittajaksi valittiin alkuperäisessä tarjouskil-
pailussa toiseksi sijoittunut M-Partners Oy. Näin sekä raha että työ jäävät omalle paikkakunnalle. Päi-
väkoti valmistuu alkuvuodesta 2022. 
 
Vaalikauden vaihtuessa toteutettiin Teuvalla merkittävä hallintouudistus. Toiminnot jaettiin 1.8.2021 
kolmeen toimialaan: osallisuus, oppiminen ja elinvoima. Hallintojohtajan virka lakkautettiin. Uusina vi-
ranhaltijoina elokuussa aloittivat osallisuusjohtaja ja taloussihteeri. Osallisuutta painotetaan kunnan tu-
levan toiminnan suunnittelussa keskeisesti.  
 
Keväällä laadittiin selvitys yhteistyöstä kansalaisopistotoiminnassa Kauhajoen kanssa. Selvityksen 
pohjalta valtuusto hyväksyi kansalaisopistopalvelujen yhdistämisen. Kunnanhallitus hyväksyi elo-
kuussa sopimuksen, jolla Teuvan kunta ostaa palvelut vuoden 2022 alusta alkaen Kauhajoen kaupun-
gilta. 
 
Vuoden 2021 tilinpäätös osoittaa 2,07 miljoonan euron ylijäämää. Nyt kertyneellä ylijäämällä saadaan 
katettua kunnan taseessa olevat alijäämät. Konsernialijäämiä jää vielä 1,4 miljoonaa euroa. 
 
Hyvään tulokseen vaikuttivat mm. tiukaksi laadittu talousarvio, verotulojen kehitys ja valtion koronakor-
vaukset. 
 

 

1.3. Luottamushenkilöt toimielimissä 1.8.2021 lähtien 

 
Uusi valtuustokausi alkoi 1.8.2021. Samassa yhteydessä toteutettiin merkittävä hallintouudistus uuden 
valtuustokauden alkaessa. Kunta lakkautti kaikki lautakunnat lakisääteisiä lukuun ottamatta. Tilalle pe-
rustettiin kaksi valiokuntaa, hyvinvointivaliokunta ja yhdyskuntarakennevaliokunta, jotka eivät tee pää-
töksiä vaan antavat poliittista ohjausta asioiden valmisteluun. Jokaisella valtuutetulla on paikka joko 
valiokunnassa tai kunnanhallituksessa. Päätösvaltaa käyttävät kunnanvaltuusto, kunnanhallitus ja vi-
ranhaltijat. 
 
Kunnanvaltuusto  
 

Lehtimäki Esko, puheenjohtaja 
 

Heikkilä Ville, 1. varapuheenjohtaja 
 

Ketomäki Jaakko, 2. varapuheenjohtaja 
 

Ilkkala Jaana, 3. varapuheenjohtaja Mustonen Riikka 

Aho Hannu Nevanperä Toni 

Erlands Kaj Nikitin Jorma 

Filppula Mauri Ollikkala Ari 

Hietikko Annina Panttila Eliisa 

Kaleva Paula Penttinen Ari 

Keski-Karhu Timo Salmela Anu 

Kiuru-Sundberg Marjo Syväluoma Saija 

Kohtala Päivi Tamsi Lasse 

Koski Sauli Tamsi Satu 

Laitila Samu Viljanmaa Kaisu 

Metsäranta Esa Åkerblad Irma 
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Hyvinvointivaliokunta 
 

Varsinainen jäsen  Henkilökohtainen varajäsen 

Heikkilä Ville, puheenjohtaja Simpura Kari 

Kohtala Päivi, varapuheenjohtaja Nevala Anna-Kaisa 

Keski-Karhu Timo Hautamäki Markku 

Laitila Samu Holma Sabine 

Lehtimäki Esko Sievi-Korte Tero 

Mustonen Riikka Lähteenmäki Risto 

Penttinen Ari Hangasluoma Anneli 

Syväluoma Saija Aho Henry 

Viljanmaa Kaisu Santikko Jenna 

 
Elinvoimavaliokunta 
 

Varsinainen jäsen  Henkilökohtainen varajäsen 

Ketomäki Jaakko, puheenjohtaja Niska Jaripekka 

Hietikko Annina, varapuheenjohtaja Murto-Koivisto Pekka 

Aho Hannu  Harjula Irma 

Filppula Mauri Rintaluoma Jyrki 

Ilkkala Jaana Kuusela Antti 

Nikitin Jorma Piikkilä Veli 

Ollikkala Ari Korpela Tapio 

Salmela Anu Peltoniemi Juha 

Åkerblad Irma Siipola Salla 

 
Kunnanhallitus 
 

Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen 

Nevanperä Toni, puheenjohtaja Siljamäki Antti 

Kaleva Paula, 1. varapuheenjohtaja Åkerblad Irma 

Panttila Eliisa, 2. varapuheenjohtaja Nikitin Jorma 

Erlands Kaj Laitila Samu 

Kiuru-Sundberg Marjo Kohtala Päivi 

Koski Sauli Ollikkala Ari 

Metsäranta Esa Syväluoma Saija 

Tamsi Lasse Haapala Jouko 

Tamsi Satu Viljanmaa Kaisu 
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Keskusvaalilautakunta 
 

Varsinainen jäsen 
Varajäsenet (nimetty siihen järjestykseen,  
jossa tulevat varsinaisten sijaan) 

Jarmo Kiviluoma, puheenjohtaja 1. Ovaska Tapani 

Sievi-Korte Tero, varapuheenjohtaja 2. Birling Päivi 

Honkilahti Katri 3. Luhtala Jorma 

Rantala Jouko 4. Aho Henry 

Wideroos Raija 5. Lähteenmäki Risto 

 6. Nevala Anna-Kaisa 

 7. Lehto Raija 
 
Tarkastuslautakunta 
 

Varsinainen jäsen  Henkilökohtainen varajäsen 

Keski-Karhu Timo, puheenjohtaja Holma Sabine 

Salmela Anu, varapuheenjohtaja Peltoniemi Juha 

Aho Hannu Harjula Irma 

Filppula Mauri Penttinen Ari 

Nevala Anna-Kaisa Sievi-Korte Tero 

 
Viranomaislautakunta  
 

Varsinainen jäsen  Henkilökohtainen varajäsen 

Ilkkala Jaana, puheenjohtaja  Kuusela Antti 

Korpela Tapio, varapuheenjohtaja  Niska Jaripekka 

Hietanen Reino Harjula Irma 

Hietikko Annina Simpura Kari 

Penttinen Ari Rintaluoma Jyrki 

 
 

1.4. Yleinen talouskehitys 

 
Suomen talous toipuu koronakuopasta erityisesti kotimaisen kysynnän vetämänä. Yksityinen kulutus 
kasvaa, vaikka koronapandemia ja kuluttajien ostovoimaa heikentävä inflaatio vaimentavatkin kasvua. 
Myös investointien kasvu piristyy ennustevuosina selvästi. Julkinen kysyntä tukee talouskasvua vielä 
kuluvana vuonna, ja sen jälkeen sen merkitys pienenee koronaan liittyvien toimien väistyessä. 
 
Maailmanlaajuiset häiriöt toimitusketjuissa ja komponenttien saatavuudessa hidastavat viennin toipu-
mista, mutta häiriöiden helpottaessa ja vientimarkkinoiden kasvun jatkuessa vienti elpyy nopeasti. Sekä 
kotimaassa että muualla Euroopassa nopeasti heikentyvä tautitilanne kuitenkin lisää kotitalouksien ja 
yritysten epävarmuutta ja varjostaa toipumista koronakriisistä. 
 
Inflaatio on kiihtynyt vuonna 2021. Kysynnän voimakas elpyminen ja samaan aikaan tarjontaketjuihin 
muodostuneet pullonkaulat ovat nostaneet hintoja. Myös energian hintojen nousu on ollut laaja-alaista 
ja voimakasta. Korkea raakaöljyn hinta on näkynyt bensiinipumpulla, ja sähkön tukkuhintojen nousu 
siirtyy osittain kuluttajahintoihin. 
 
Myös pohjainflaatio on kiihtynyt selvästi erityisesti palveluiden hintojen nousun vuoksi. Tarjonnan pul-
lonkaulojen vaikutukset ovat välittyneet kulutustavaroiden hintoihin syksyn 2021 aikana. Häiriöt 
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toimitusketjuissa ja kuljetuksissa sekä raaka-aineiden ja monien välituotteiden hintojen nousu ovat kas-
vattaneet voimakkaasti myös vientiyritysten kustannuksia. 
 
Inflaatio kuitenkin hidastuu vuoden 2022 aikana, kun energian hintojen odotetaan laskevan ja tarjonnan 
pullonkaulojen hellittävän. Inflaationäkymiin liittyy edelleen merkittäviä riskejä. Raakaöljyn hinnan vaih-
telut ovat olleet loppuvuonna voimakkaita, kun uutiset uudesta virusmuunnoksesta ovat lisänneet epä-
varmuutta markkinoilla, ja tarjontahäiriöiden pitkittyminenkin on mahdollista. 
 
Suhdannetilanne jatkuu vahvana, mutta talouden rakenteet rajoittavat kasvumahdollisuuksia. Työllisyy-
den ripeä kohentuminen tasaantuu talouden nopeimman kasvun jäätyä taakse. Hyvän suhdannekehi-
tyksen vuoksi työttömyysaste laskee alle rakenteellisen työttömyyden tason. Työvoiman saatavuuson-
gelmat ja muut tuotannon pullonkaulat rajoittavat tuotannon kasvua ennustejakson aikana. Talouden 
pitkän aikavälin kasvupotentiaali kuitenkin vahvistuu, kun syvimmästä kriisistä on päästy investointien 
elpymisen ja tarjontaketjujen häiriöiden helpottumisen ansiosta. 
 
Koronakriisi on jättänyt jälkeensä entistä velkaisemman julkisen talouden. Julkisyhteisöjen alijäämä 
suhteessa BKT:hen kohenee kriisin aikaisista pohjalukemistaan hieman alle 3 prosenttiin vuonna 2021. 
Pysyvien menolisäysten vuoksi rakenteellinen alijäämä on ennustejakson lopullakin suurempi kuin en-
nen koronakriisiä. Vuoden 2021 lopussa julkista velkaa on yli 25 mrd. euroa enemmän ja velan suhde 
BKT:hen on yli 7 prosenttiyksikköä suurempi kuin ennen kriisiä. Ennustevuosina velkaa kasvattavat 
julkisen talouden alijäämät ja puolustusvälinehankinnat. 
 
Ennusteen riskit painottuvat ennustettua heikomman kehityksen suuntaan.  Lyhyellä aikavälillä suurinta 
epävarmuutta aiheuttaa uudelleen heikentynyt pandemiatilanne, ja uusien virusmuunnosten uhka pitää 
yllä epävarmuutta myös pidemmällä aikavälillä, kunnes pandemia saadaan hallintaan maailmanlaajui-
sesti. Epävarmuutta aiheuttavat myös globaalit tarjontahäiriöt. Tarjontaongelmien lopullista kestoa ja 
kaikkia vaikutuksia on vaikea ennakoida, varsinkin tilanteessa, jossa toistuvat tartunta-aallot hidastavat 
globaalia toipumista pandemiasta. 
 
Talouskehitys voi osoittautua odotettua paremmaksikin. Kotitaloudet voivat suotuisassa tapauksessa 
alkaa purkaa pandemian aikana kertyneitä säästöjään arvioitua enemmän. Sen tukemana yksityinen 
kulutus voisi kasvaa ennustettua nopeammin ja pitempään. Myös investoinnit voivat yllättää myöntei-
sesti, sillä niille on tyypillistä voimakas vaihtelu. Jos talouden elpyminen koronakriisin aiheuttamasta 
taantumasta pääsee jatkumaan, investoinnit voivat kasvaa ennustettua enemmän.  
 
Lähde: Suomen Pankki, Euro & Talous 5/2021. Julkaistu 17.12.2021 

 
 
Ajankohtainen työllisyystilanne 
 
Työllisten määrä on lisääntynyt v. 2021 merkittävästi. Työllisiä oli lokakuussa 65 000 enemmän kuin 
vuosi sitten ja koko alkuvuonna määrä on lisääntynyt 2,1 % vuodentakaisesta. Työllisten määrä on 
kuitenkin suurempi vain määrä- ja osa-aikaista työtä tekevien palkansaajien keskuudessa. Jatkuvaa 
kokoaikatyötä tekevien määrä on vielä viime vuotta pienempi. Tehdyn työn eli työtuntien määrä lisään-
tyikin vain 0,4 %. Työllisyys on lisääntynyt päätoimialoista vain palvelualoilla, pl. rahoitus- ja vakuutus-
toiminnassa. Sen sijaan jalostuksessa työllisten määrä on laskenut. Työllisten trendin mukaan työllisten 
määrä on lisääntynyt yhtäjaksoisesti runsaan vuoden ajan ja työllisyysaste oli lokakuussa 72,7 %. Työt-
tömien määrä on supistunut trendin mukaan yhtäjaksoisesti vasta viiden kuukauden ajan ja työttömyys-
aste oli lokakuussa 7,1 %. Myös pitkäaikaistyöttömyys on kääntynyt laskuun. 
 
Työmarkkinat vetävät tällä hetkellä runsaasti työvoimaa ja potentiaalia olisi monilla toimialoilla parem-
paankin. Yritysten henkilökuntaodotukset ovat elinkeinoelämän luottamuskyselyjen mukaan kohentu-
neet syksyn aikana edelleen päätoimialoilla. Varsinkin eräillä palvelu- ja teollisuusaloilla sekä rakenta-
misessa ammattitaitoisesta työvoimasta alkaa olla niukkuutta. Työtilaisuuksia onkin tarjolla runsaasti, 
sillä avoimia työpaikkoja on työvoimahallinnossa ennätysmäärä. Myös Tilastokeskuksen laajemmin 
avoimia työpaikkoja kuvaavan kyselytilaston mukaan avoimia työpaikkoja on nyt runsaasti. Erityisesti 
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vaikeasti täytettäviä työpaikkoja on jalostustoimialoilla sekä informaatio- ja viestintäpalveluissa ja alu-
eellisesti Länsi-Suomessa. Yritykset sopeuttivat viime vuonna työvoimakustannuksiaan irtisanomisten 
lisäksi lomautuksilla. Syksyllä lomautusten määrä on laskenut kolmasosaan viimevuotisesta ja samalla 
koronaa edeltävälle tasolle. Työvoiman kysyntää lisäävät maailman talouden vahva veto ja kotimaisen 
kysynnän kasvu sekä talouden rakenteiden muuttuminen kohtauspalveluiden vähentyessä sekä digi-
taalisten palveluiden lisääntyessä. Silti taudin säilyminen yhteiskunnassa asettaa elinkeinotoiminnan 
rajoitusten vähentymisen epävarmalle pohjalle ja työllisyyden kasvuvauhti hidastuu vuodenvaihteessa. 
Alkuvuoden 2021 erittäin ripeän työllisyyden lisääntymisen johdosta työllisyyden kasvu ylittää tänä 
vuonna kaksi prosenttia, vaikka kasvuvauhti on hidastunut loppuvuonna. Työllisyysaste nousee 72,4 
prosenttiin, myös työikäisten määrän vähentymisen seurauksena. 

 
Talouskasvu pitää yllä työvoiman kysyntää, jota riittää täyttämään lyhyellä aikavälillä korkealla oleva 
työttömyys ja hallituksen toimet työn tarjonnan lisäämiseksi. Talouden elpyminen lisää työllisten mää-
rää vuosina 2022-2024, varsinkin palvelutoimialoilla. Työllisyyden ennustetaan lisääntyvän v. 2022 
puolitoista prosenttia. Kasvu hidastuu talouden aktiviteetin myötä vuosina 2023 ja 2024, mutta työlli-
syysaste nousee runsaaseen 74 prosenttiin v. 2024. Työllisyyden vahva kasvu johtaa yleensä työttö-
myyden selvään laskuun. Alkuvuonna näin ei ole kuitenkaan tapahtunut, sillä työllisyyden kasvu on 
tullut työvoiman ulkopuolelta, jolloin työhön osallistuminen on kohonnut ennätystasolle, kun työttömien 
määrä on samalla lisääntynyt. Osittain poikkeuksellisen kehityksen taustalla on viime vuonna jyrkästi 
lisääntynyt lomautettujen määrä, joka osin tilastoitui työvoiman ulkopuolisiksi. Tänä vuonna lomautet-
tuja on otettu takaisin töihin, jolloin työttömyys ei ole samaan aikaan supistunut. Viime kuukausina nuo-
rehkojen miesten työttömyys on yhä ollut yleisempää kuin vuosi sitten. 
 
Työttömiä oli alkuvuonna 2021 Tilastokeskuksen mukaan 3,5 % enemmän kuin vuosi sitten. Vuoden-
vaihdetta kohti työttömien trendi on kääntynyt laskuun, kun työllisyyden jatkuva kasvu supistaa myös 
työttömien määrää. Työttömyysaste kuitenkin laskee viime vuodesta vain hieman 7,6 prosenttiin alku-
vuoden kasvun seurauksena. Erityisesti palvelualojen elpyminen ensi vuonna vahvistaa työttömyyden 
laskua ja työttömyysaste laskee alle 7 prosentin. Mikäli työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmat ja työvoi-
man saatavuus alueittain tai ammateittain ei muodostu työmarkkinoiden toimivuuden esteeksi kuten 
ennusteessa oletetaan, työttömyysaste laskee v. 2024 alle kuuteen ja puoleen prosenttiin. Tämä on 
vielä hieman enemmän kuin komission yhteisellä menetelmällä arvioitu rakenteellisen työttömyyden 
taso Suomessa. 
 
Lähde: Taloudellinen katsaus, Talvi 2021, Valtiovarainministeriön julkaisuja – 2021:70, https://julkai-
sut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/163715 
 
 

1.5. Teuvan kunnan taloudelliset ja toiminnalliset näkymät sekä tilas-
toja 

 
Tilinpäätös 2020 
 
Vuoden 2020 tilinpäätöksessä tulos on 3 144 084,36 euroa, mikä on noin 2,5 miljoonaa euroa parempi 
kuin edellisenä vuonna 2019. Vuosikate on 4,51 miljoonaa euroa. Taseeseen kertynyt alijäämä on 1,55 
miljoonaa euroa. 
 
Sosiaali- ja terveysmenot laskivat 2,6 prosenttia 21,08 miljoonaan euroon. Kunnan muut kuin sosiaali- 
ja terveyspalveluihin kohdistuvat toimintamenot laskivat 2,1 prosenttia eli noin 315 000 euroa. 
 
Verotuloja kertyi 16,8 miljoonaa euroa, mikä oli noin 220 000 euroa enemmän kuin edellisenä vuonna 
2019. Valtionosuuksia maksettiin 19,7 miljoonaa euroa. Edelliseen vuoteen 2019 verrattuna kasvua oli 
noin 1,2 miljoonaa euroa. 
 
Velan määrä laski 3,3 miljoonaa euroa. Pitkäaikaisten lainojen määrä nousi 15,7 miljoonaan euroon, 

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/163715
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/163715
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mutta muutos johtui lainakannan muutoksesta lyhytaikaisesta pitkäaikaiseen lainaan. Lyhytaikaisen ra-
hoituksen määrä kuntatodistusten muodossa oli vuoden vaihteessa 1,0 miljoonaa euroa. 
 
Teuvan kuntakonserniin kuuluu seitsemän tytäryhtiötä, joista merkittävimmät ovat Teuvan Kaukolämpö 
Oy, Teak Oy ja Teuvan Vuokratalot Oy. Kuntakonsernin taseen loppusumma on yhteensä 56,9 miljoo-
naa euroa. Toimintakulut olivat 72,3 miljoonaa euroa ja toimintatuotot 41,1 miljoonaa euroa. Konsernin 
toimintakate oli -31 miljoonaa euroa, kun se kunnan osalta oli -31,95 miljoonaa euroa. Konsernin vuo-
sikate oli 6,4 miljoonaa euroa. Poistot ja arvonalentumiset olivat 2,7 miljoonaa euroa. Tulos ennen tilin-
päätössiirtoja oli 3,7 miljoonaa euroa. Taseen loppusumma laski vuoteen 2019 verrattuna 265 000 eu-
roa. Konsernin lainat euroa/asukas ovat 5 568 euroa (6 011 euroa vuonna 2019). 
 
Talousarvio 2021 
 
Vuoden 2021 talousarviossa toimintamenojen arvioidaan nousevan 0,43 prosenttia vuoden 2020 ta-
lousarviosta. Toimintatulojen arvioidaan laskevan vuoden 2020 talousarvioon nähden 7,54 prosenttia.  
 
Toimintakate laskee noin 1,47 prosenttia. 
 
Vuoden 2021 talousarvioehdotuksessa vuosikate on 2,9 miljoonaa euroa. Tuloksen arvioidaan olevan 
1,5 miljoonaa euroa ylijäämäinen.  
 
Investoinnit pysyvät vuoden 2020 tasolla, jota selittää osittain päiväkoti-investointi, joka siirtyi toteutet-
tavaksi vuonna 2021. Pitkäaikaista lainaa otetaan investoinnin rahoittamiseen ja antolainaukseen Kiin-
teistö Oy Kafiaarille hallilaajennukseen. Suunnitelmavuosina lainojen hoitokustannukset ovat merkittä-
vät. 
 
 
Tilinpäätös 2021 
 
EteläPohjanmaan työ ja elinkeinotoimistossa oli joulukuun lopussa 6453 työtöntä työnhakijaa. Vuoden 
takaisesta vertailuajankohdasta määrä laski 2652 henkilöllä, eli 29,1 prosentilla. Koko maassa työttö-
mien työnhakijoiden määrä laski samalla ajanjaksolla 23 prosentilla. Työttömien työnhakijoiden määrä 
EteläPohjanmaalla nousi edellisestä kuukaudesta 1075 henkilöllä. Lomautettujen lukumäärä tämän 
vuoden joulukuun lopussa oli 935, jossa laskua viime vuoden vertailuajankohtaan oli 1544 henkilöä, eli 
62,3 %. Viime kuukaudesta lomautettujen lukumäärä nousi 464 henkilöllä. 
 
Työttömien työnhakijoiden osuus Etelä-Pohjanmaan työvoimasta oli 7,5 prosenttia, joka oli Manner-
Suomen toiseksi alhaisin heti Pohjanmaan ELY-keskusalueen (6,5 %) jälkeen. Koko maassa työttömien 
työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 10,5 prosenttia. 
 
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimittaman työllisyyskatsauksen mukaan Teuvan työttömyyspro-
sentti 31.12.2021 oli 7,6. Samana ajankohtana 31.12.2020 työttomyysprosentti oli 10,5. Työttömyys-
prosentti on hyvin lähellä Etelä-Pohjanmaan keskiarvoa (vuoden 2021 joulukuussa 7,5 %). 
 
Tilastokeskuksen väestönmuutosten ennakkotietojen mukaan Teuvan kunnan joulukuun 2020 väkiluku 
oli 4994 henkilöä. Vuotta myöhemmin, eli tilinpäätöshetkellä 31.12.2021, väestötilaston alustavien tie-
tojen mukaan Teuvalla asui 4955 henkilöä. 
 
Merkittävin seudullinen palvelutuotannon toimija on Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä 
(LLKY), joka vastaa Teuvan kunnan sosiaali- ja terveyspalveluista sekä ympäristöpalveluista.  
 
Vuoden 2021 talousarviossa on varattu Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän maksuosuuk-
siin 21 369 000 euroa. Kauhajoen kaupungin yhteistoimintalautakunta on kokouksessaan 29.6.2021 
päättänyt sote-palvelujen tilauksen muutoksesta, jolla Teuvan maksuosuutta on korotettu. Korotuksen 
perusteena ovat Covid-19 –taudin testauksen, jäljittämisen, rokottamisen ja hoidon kustannukset. 
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Pääosan kustannuksista muodostavat henkilöstömenot ja sairaanhoitopiirin testauskustannukset. Uusi 
maksuosuus yhteensä on 21 719 000 euroa.  
 
LLKY:stä saadun selvityksen mukaan Teuvan koko vuoden toteuma ylittyi 176 944 euroa. Teuvan ko-
konaismaksuosuudeksi muodostui 21 895 944  euroa.  
 
Vuoden 2021 talousarvion käyttötalousosan ulkoinen toimintatuloarvio oli 3,78 miljoonaa euroa. Käyt-
tötalousosan tuloja kertyi 3,8 miljoonaa euroa eli 101,2 % talousarviosta. Tuloslaskelman mukaan toi-
mintakate oli -33,5 miljoonaa euroa (100,8 %). Vuoden 2020 tilinpäätöksessä lukema oli -32 miljoonaa 
euroa (98,5 %). Verotuloja kirjattiin 17,6 miljoonaa euroa (101,3 %). Valtionosuuksia 19,1 miljoonaa 
euroa (99,8 %).  
 
Talouden tasapainottamisohjelma 
 
Valtiovarainministeriö asetti elokuussa 2017 kuntalain 118 §:n mukaisen Teuvan kuntaa koskevan ar-
viointiryhmän, jonka tehtävänä oli tehdä laissa tarkoitettu selvitys kunnan mahdollisuuksista turvata 
asukkailleen lainsäädännön edellyttämät palvelut. Kunnanvaltuusto hyväksyi (18.12.2017/ 55 §) kun-
nan talouden tasapainottamisohjelman, joka kokonaisuudessaan leikkasi menoja noin 1,1 miljoonaa 
euroa ja korotti veroja 0,4 miljoonaa euroa. Tasapainottamisohjelman toimenpiteet sisälsivät sekä ly-
hytaikaisia että pitkävaikutteisia toimenpiteitä. Arviointiryhmä piti antamassaan ehdotuksessa 
(8.2.2018, VM74:00/2017) keskeisenä, että kunta toteuttaa johdonmukaisesti tasapainottamisohjelman 
siinä muodossa kuin se on valtuustossa hyväksytty ja jatkaa sen kehittämistä huomioiden muuttuvat 
olosuhteet.  
 
Talouden tasapainottamisohjelmaa toteutettiin Teuvalla suunnitelmallisesti ja järjestelmällisesti. Tämä 
näkyi konkreettisesti siinä, että vuosien 2018 ja 2019 tilinpäätöksissä tulos oli positiivinen. Kunnanval-
tuusto hyväksyi kokouksessaan 17.12.2018 Teuvan kunnan talousarvion ja -suunnitelman vuosille 
2019 – 2024. Siinä todettiin, että talouden tasapainottamisohjelma päivitetään vuoden 2019 aikana, 
joten sitä valmisteltiin aktiivisesti. Kunnanhallitus ja johtoryhmä käynnistivät lisäsäästöjen etsimisen. 
Vaikka talouden tasapainottamisohjelma toteutui hyvin ja tuotti säästöjä, niin siinä oli myös toimenpi-
teitä, jotka eivät toteutuneet tai toteutuivat osittain. Siksi päivitys oli tarpeen. Lisäksi ohjelmassa oli 
useita palveluiden leikkauksia, jotka toteutettiin yhdellä päätöksellä, joten niiden pysyväisluonteinen 
seuranta ei ollut tarpeen. 
 
Jo ennen joulukuussa 2017 vahvistettua talouden tasapainottamisohjelmaa Teuvan kunnanvaltuusto 
oli hyväksynyt kolme talouden säästöpakettia vuosina 2012–2014. Vuosien aikana säästötoimenpiteet 
ovat kohdistuneet laajasti kunnan toimintoihin, kiinteistöihin ja henkilöstöön. Toiminnoista säästöjä on 
haettu tehostamisen ja toimintojen karsimisen kautta. Kiinteistösäästöjä on saatu aikaiseksi kiinteistö-
kantaa vähentämällä. Henkilöstösäästöt ovat sisältäneet luonnollisen poistuman hyödyntämisen ja hen-
kilöstön lomautukset. Teuvan kunta ja henkilöstö kävivät yhteistoimintaneuvottelut vuonna 2014. Neu-
vottelujen tuloksena kunnassa päädyttiin 20 henkilötyövuoden vähentämiseen vuosien 2014–2015 ai-
kana. Tästä puolet tapahtui luonnollisen poistuman kautta, puolet vähennyksestä toteutettiin irtisano-
misilla.  
 
Voidaankin selkeästi todeta, että Teuvan kunnan omassa toiminnassa kunnan toimintakatetta ja -kuluja 
on saatu laskettua. Teuvan kunnassa ollaan tilanteessa, jossa lisäsäästöjen löytyminen kunnan omasta 
toiminnasta on hyvin haasteellista. Oma toiminta on käyty läpi ja karsittu jo useaan kertaan eri säästö-
ohjelmissa. Siksi syyskuussa 2019 hyväksytyn talouden tasapainottamisohjelman päivityksen valmis-
telussa on huomioitu kauaskantoinen ja kehittämishenkinen ote. Näin toimenpiteet vaikuttavat erityi-
sesti pitkällä aikavälillä ja uudistavat rakenteita.  
 
Kunnassa on laadittu tasapainottamisohjelman päivitys, jonka kunnanvaltuusto hyväksyi kokoukses-
saan 30.9.2019 ( § 35). Tasapainottamisohjelman toimenpiteet on huomioitu talousarviovalmistelussa.  
 
Tätä tasapainottamisohjelmaa on päivitetty erityisesti vuoden 2021 toimenpiteiden osalta. Päivitetyt toi-
menpiteet on huomioitu kuluvan vuoden 2021 talousarviovalmistelussa. Seuraavan 
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tasapainottamisohjelman valmistelu on osavuosikatsauksen 30.4.2021 valmisteluhetkellä käynnissä. 
Tavoitteena oli tuoda se kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi vuoden 2021 ensimmäisellä puoliskolla, 
mutta käsittely siirtyy 1.8.2021 käynnistyvän valtuustokauden valtuuston toimenpidelistalle. Tasapai-
nottamisohjelman lisäsäästöjen suunnittelusta luovuttiin toistaiseksi taloudellisen tilanteen parantumi-
sen vuoksi. 
 
Toimialojen tekemät päivitykset talouden tasapainottamisohjelman taulukkoon tilinpäätökseen on kir-
jattu sarakkeisiin Toimenpiteet/toteutus sekä Toteutuma 2021.  
 
Talouden tasapainottamisohjelmaa käsitellään tarkemmin tilinpäätöksen kappaleessa 1.5.4. 
  
 
Koronatiedotteet ja Teuvan kunnan linjaukset 
 
16.12.2020 Teuvan kunnan linjaukset 17.1.2021 saakka. Uimahalli, kuntosali ja sisäliikuntatilat ovat 
suljettuina 11.1.2021 saakka. Kirjasto on avoinna vain lainaustoimintaan. Lehtilukusalin asiakaskäyttö 
on suljettu, asiakastietokoneet eivät ole käytettävissä. Kirjasto suljettu 24.12.2020-3.1.2021 välisen 
ajan. Tapahtumat rajoitetaan 10 henkilöön.  
 
18.1.2021 Teuvan kunnan linjaukset 8.2.2021 saakka Uimahalli avautuu 20.1.2021. Saunat sekä kun-
tosali pidetään suljettuina. Uimahallin asiakkaita ohjeistetaan pitämään maskeja aula-, käytävä- ja pu-
kuhuonetiloissa sekä noudattamaan turvavälejä. Sisäliikuntatilat (liikuntasalit) ovat käytettävissä 
alle 20-vuotiaiden lasten ja nuorten harrastustoimintaan turvaetäisyydet ja hygieniakäytännöt huo-
mioiden. Ottelut ja turnaustoiminta suositellaan järjestettäväksi ilman yleisöä. Maakunnallisia rajoja ylit-
tävää kilpailu- tai ottelutoimintaa ei suositella. Lasten harrastustoiminnassa huomioidaan, että aikuiset 
eivät oleskele harrastus-, odotus- ja pukeutumistiloissa. Turvaetäisyyksiä on noudatettava ja maskeja 
käytettävä. Kansalaisopiston opetus käynnistyy 25.1.2021. Turvaetäisyyksiä on noudatettava ja mas-
keja käytettävä. Ryhmissä on 10 hengen kokoontumisrajoitus. Kansalaisopiston liikuntaryhmät ovat 
tauolla 8.2.2021 saakka paitsi ulkona tapahtuvien kokoontumisten osalta. Kirjasto on avoinna vain lai-
naustoimintaan. Lehtilukusalin asiakaskäyttö on suljettu, asiakastietokoneet eivät ole käytettävissä. Ta-
pahtumat rajoitetaan 10 henkilöön. 
 
21.1.2021 THL suosittelee myös 12 vuotta täyttäneille maskien käyttöä koko maassa. Lisäksi THL suo-
sittelee yli kahden metrin turvaväliä muihin ihmisiin. 
 
9.2.2021 Tapahtumat rajoitetaan 20 henkilöön. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston 5.2.2021 
antama määräys asiasta on voimassa 1.3.2021 saakka. Tästä määräyksestä poiketen Teuvan kun-
nan suositus yksityistilaisuuksiin on alueellisen 
yhteistyöryhmä Nyrkin tavoin enintään 10 henki-
löä.  
 
26.2.2021 Hallitus linjasi 25.2.2021 uusista ko-
ronaepidemian torjuntatoimista. Kiihtymisvaiheen 
alueille suositellaan käyttöön leviämisvaiheen toi-
mia. Etelä-Pohjanmaa kuuluu kiihtymisvaiheen alu-
eisiin. Varautuminen etäopetukseen koskien ylä-
koululaisiaja lukiolaisia. 
 
3.3.2021 Yläkoulun ja lukion lähiopetus jatkuu 
normaalisti 8.3.2021 alkaen. Kansalaisopiston ryhmissä on 10 hengen kokoontumisrajoitus. Kansa-
laisopiston liikuntaryhmät ovat tauolla 31.3.2021 saakka. Kasvomaskisuositus on voimassa yli 12-
vuotiaille julkisissa sisätiloissa, joissa lähikontakteja ei voi välttää. 
 
30.3.2021 Tapahtumat rajoitetaan 20 henkilöön. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston 26.3.2021 
antama määräys asiasta on voimassa 30.4.2021 saakka. 
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4.5.2021 Kirjaston lehtilukusali on avoinna ja asiakastietokoneet ovat käytettävissä 1.5.2021 alkaen. 
 
7.6.2021 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston (AVI:n) antamat kokoontumisrajoitukset ovat 
päättyneet, maakunnassa ei ole voimassa olevia kokoontumisrajoituksia 2.6.2021 lähtien. 
Turvallisuusohjeessa ohjeistetaan riittävistä etäisyyksistä, kasvomaskien käytöstä ja lähikontaktien eh-
käisystä. 
 
6.8.2021 Covid-19-rokotteita tarjotaan jatkossa kaikille 12–15-vuotiaille lapsille ja nuorille. Suupohjan 
kuntien alueella (Kauhajoki, Teuva, Isojoki, Karijoki) 12–15-vuotiaiden lasten ja nuorten rokotukset hoi-
detaan kouluterveydenhuollossa viikosta 33 alkaen.  
 
13.8.2021 Teuvan kunnan koronatiedote Alueellinn koronanyrkki on todennut 9.8. Etelä-Pohjanmaan 
jatkavan kiihtymisvaiheessa. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on antanut uusia kokoontumis-
rajoituksia ajalle 13.8.-9.9.2021. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueella kaikki sisätiloissa 
järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset on rajattu enintään kymmeneen henkilöön ja kaikki 
alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset on rajattu enintään 
50 henkilöön. 
 
14.9.2021 Teuvan kunnan koronatiedote Etelä-Pohjanmaan koronatilanne on helpottanut ja alueen 
on todettu siirtyneen leviämisvaiheesta takaisin kiihtymisvaiheeseen. Tilanteen parantumisesta huoli-
matta turvatoimien, kuten maskin käytön, turvavälien pitämisen ja hyvän hygienian noudattaminen on 
edelleen tärkeää. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston alueella ei ole tällä hetkellä voimassa ole-
via kokoontumisrajoituksia.  
Sairaalahoidossa ja alueen terveyskeskuksissä on tällä hetkellä kaksi koronaviruspotilasta. 
Eniten tartuntoja on todettu 10-19 –vuotiailla (25%) ja seuraavaksi eniten 20-29 –vuotiailla (20%) ja 30-
39 –vuotiailla (15%) sekä 0-9- vuotiailla (15%).  Tässä näkyy, että eniten rokottamattomia tai yhden 
rokotuksen saaneita on nyt nuoremmissa ikäryhmissä. Kaikkia 12- vuotta täyttäneitä kehotetaan ha-
keutumaan koronarokotukseen. Vanhemmat ja muut huoltajat suojelevat omalla koronarokotuksellaan 
myös perheen lapsia ja nuoria. Sairastuneista 60% on rokottamattomia. Etelä-Pohjanmaalla ollaan nuo-
remmissa ikäryhmissä 5-10% jäljessä, verrattuna koko maan rokotuskattavuuteen. 
COVID-19 -näytteitä on Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä otettu tähän mennessä yli 155 000 kap-
paletta. Keskimääräinen viive pyynnöstä tulokseen 16,7 tuntia. 
Ei voimassa olevaa kokoontumisrajoitusta. Yleisötilaisuuksien järjestämisessä otettava huomioon tar-
tuntatautilain pykälän 58 c hygieniavaatimukset. 
 
12.10.2021 Teuvan kunnan koronatiedote Koronatartuntojen määrä on huolestuttavassa nousussa 
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä. Myös sairaalakuormitus on lisääntynyt etenkin viime viikonlo-
pun aikana. Tartuntoja on todettu myös alueen sote-yksiköissä. 
Nyrkki päätti kokouksessaan Etelä-Pohjanmaan olevan 11.10. lähtien epidemian kiihtymisvaiheessa. 
Nyrkki kannustaa maakunnan asukkaita varaamaan ajan rokotukseen tai osallistumaan walk in- roko-
tustapahtumaan. Koronarokotuksen ottaneella on merkittävästi pienempi riski saada tartunta. Rokotuk-
set eivät täysin poissulje tartunnan mahdollisuutta, mutta rokotetut sairastavat koronavirustaudin hyvin 
usein varsin lieväoireisena. Rokotetun sairastuneen riski levittää virusta eteenpäin on huomattavasti 
pienempi kuin rokottamattomilla. Ei voimassa olevaa kokoontumisrajoitusta. Yleisötilaisuuksien 
järjestämisessä otettava huomioon tartuntatautilain pykälän 58 c hygieniavaatimukset. 
 
1.11.2021 Korona-altistumisia yhtenäiskoululla Teuvalla on todettu koronatartuntoja, jotka ovat nyt 
koskettaneet Teuvan yhtenäiskoulun oppilaita ja henkilökuntaa. Tapaukset on hoidettu yhteistyössä 
Seinäjoen keskussairaalan infektioiden torjunnan, LLKY:n tartunnanjäljityksen ja Teuvan yhtenäiskou-
lun rehtorin kanssa.   
 
28.12.2021 Aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Etelä-Pohjanmaan 
sairaanhoitopiirin kuntien alueella kaikki sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokouk-
set, joihin osallistuu yli 20 (kaksikymmentä) henkilöä. Määräys on voimassa ajalla 26.12.2021-
23.1.2022. 27.12.2012 kokoontunut Nyrkki totesi Etelä-Pohjanmaan jatkavan yksiselitteisesti ko-
ronapandemian leviämisalueena. Tartuntojen määrä on jyrkässä nousussa. 
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Väkiluku vuoden lopussa               

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021* 

5847 5767 5656 5543 5482 5363 5269 5156 5076 4994 4955 

*) ennakkotieto 2.3.2022          

**) ei tietoja saatavilla vuodelle 2021 

 

 

  

Väestön ikärakenne 31.12.  Työttömyysprosentit 

  0-6 v. 7-64 v. 65-74 v. 75- v.    Teuva Etelä-Pohjanmaa   Koko maa 

2010 375 4010 710 828  2010 9,3 8,7 10 

2011 368 3901 743 835  2011 8 7,4 9,1 

2012 369 3815 753 830  2012 8,6 7,6 9,4 

2013 379 3669 793 815  2013 10,4 9,2 11,2 

2014 380 3530 802 831  2014 11 9,9 12,4 

2015 355 3456 844 827  2015 11,2 10,9 134 

2016 348 3360 837 818  2016 10,5 10,5 13,2 

2017 324 3293 859 793  2017 8,6 8,9 11,5 

2018 301 3194 875 788  2018 6,6 7,3 9,7 

2019 288 3115 895 778  2019 5,4 6,9 9,2 

2020 274 3008 897 815  2020 9,4 9,7 13 

**2021          *2021 7,6 7,5 10,5 

 

 

 

Väestö osa-alueittain 31.12.2020**     

  miehet naiset yhteensä 

Kirkonkylä 1385 1433 2818 

- Kk, taajama-alue 1128 1216 2344 

- Kk, haja-asutusalueet 257 217 474 

- Kk, haja-asutus  
214 177 391 

(ilman Luovankylää) 

- Kk, Luovankylä 43 40 83 

Talouskylät  
1164 989 2153 

(ilman Kirkonkylää) 

Horo 117 101 218 

Kauppila 178 154 332 

Norinkylä 145 122 267 

Perälä 310 258 568 

Riippi 181 137 318 

Äystö 233 217 450 

Muut 15 8 23 

Yhteensä 2564 2430 4994 
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TYÖLLISYYSKATSAUS TAMMIKUU - JOULUKUU 2020 (Lähde: ELY-keskus) 

  
Työttö-
myysaste 

Työttö-
mät 
työnha-
kijat 
(ml. lo-
maut.) 

Mie-
hiä 

Nai-
sia 

20-25-v 
työttö-

mät 

Yli 50-v 
työttö-

mät 
työnhaki-

jat 

Pitkäai-
kais-

työttö-
mät 

Lo-
mau-
tetut 

Avoimia 
työpaik-

koja 

Tammikuu 6,50 % 137 85 52 15 75 10 39 23 

Helmikuu      6,50 % 137 92 45 16 72 9 26 23 

Maaliskuu     8,70 % 183 126 57 19 82 8 72 17 

Huhtikuu       13,10 % 265 166 99 26 130 8 132 27 

Toukokuu     11,80 % 239 143 96 27 117 11 108 8 

Kesäkuu        10,70 % 217 124 93 32 105 14 72 11 

Heinäkuu       9,50 % 193 100 93 30 83 14 43 21 

Elokuu           8,30 % 168 94 74 17 77 17 48 28 

Syyskuu        8,70 % 177 106 71 19 80 14 47 14 

Lokakuu        8,80 % 178 110 68 23 79 13 50 12 

Marraskuu    8,80 % 179 107 72 18 83 20 43 12 

Joulukuu      10,80 % 218 137 81 26 105 21 67 14 

TYÖLLISYYSKATSAUS TAMMIKUU - JOULUKUU 2021 (Lähde:  ELY-keskus) 

Tammikuu 8,70 % 176 112 64 27 82 24 33 16 

Helmikuu      8,30 % 168 108 60 22 79 28 33 13 

Maaliskuu     7,60 % 153 99 54 19 78 28 34 28 

Huhtikuu       7,00 % 140 86 54 16 68 30 25 39 

Toukokuu     6,00 % 121 72 49 14 54 29 15 23 

Kesäkuu        6,50 % 131 75 56 15 61 30 15 25 

Heinäkuu       7,00 % 140 74 66 20 64 29 20 37 

Elokuu           5,90 % 119 66 53 17 55 31 7 30 

Syyskuu        5,90 % 118 69 49 15 53 29 6 25 

Lokakuu        6,00 % 120 74 46 20 51 32 5 43 

Marraskuu 6,10 % 133 75 47 14 62 35 11 34 

Joulukuu 7,60 % 188 96 57 15 86 36 35 21 

 

 Tulos 

 
Vuoden 2021 tilinpäätöksessä tulos on 2 075 532 euroa, mikä on noin 1,07 miljoonaa euroa vähemmän 
kuin edellisenä vuonna 2020. Vuosikate on 3,18 miljoonaa euroa. Taseeseen kertynyt alijäämä oli 
vuonna 2020 1,55 miljoonaa euroa. Vuonna 2021 taseessa on ylijäämää 530 464,80 euroa, joka on 
107 euroa/asukas. 
 
Sosiaali- ja terveysmenot nousivat 3,8 prosenttia 21,9 miljoonaan euroon. Kunnan muut kuin sosiaali- 
ja terveyspalveluihin kohdistuvat toimintamenot nousivat 3 prosenttia eli noin 450 000 euroa. 
 
Verotuloja kertyi 17,6 miljoonaa euroa, mikä oli noin 800 000 euroa enemmän kuin edellisenä vuonna 
2020. Valtionosuuksia maksettiin 19,1 miljoonaa euroa. Edelliseen vuoteen 2020 verrattuna laskua oli 
noin 0,6 miljoonaa euroa.  



20 

    

Velan määrä laski 1,8 miljoonaa euroa. Pitkäaikaisten lainojen määrä laski 13,7 miljoonaan euroon. 
Lyhytaikaisen rahoituksen määrä kuntatodistusten muodossa oli vuoden vaihteessa 1,0 miljoonaa eu-
roa. 

 Henkilöstökulut 

 
Teuvan kunnan henkilöstökulut olivat vuonna 2020 kokonaisuudessaan 8,87 miljoonaa euroa. Vuonna 
2021 henkilöstökulut olivat 9,16 miljoonaa euroa. Henkilöstökulut nousivat 290 000 euroa (3,3 prosent-
tia) edelliseen vuoteen verrattuna. Maksettujen palkkojen määrä nousi noin 797 000 euroa (12,94 pro-
senttia) ollen noin 6,95 miljoonaa euroa. Henkilösivukulut nousivat noin 34 000 euroa (1,6 prosenttia). 
Sairausvakuutus- ja tapaturmakorvauksia kunnalle maksettiin noin 77 000 euroa (16,48 %), ollen noin 
11 000 euroa enemmän kuin vuonna 2020. 
 
Vuonna 2021 henkilöstökulut muodostivat noin 62 prosenttia kunnan omista toimintamenoista. 
 

 Investoinnit 

 
Investointisuunnitelma talousarviossa 2021 
 
Vuoden 2021 investoinnit keskittyvät uuden päiväkodin rakentamiseen. Päiväkodin rakentamisen 
suunniteltu aloittaminen vuonna 2020 siirtyi vuodelle 2021. Päiväkoti tulee sijoittumaan entisen 
Syreenin koulun tontille, osoitteeseen Porvarintie 40 B. Tähän hankkeeseen on investointimääräraha 
vuodelle 2021 on 1 313 000 euroa, sisältäen irtokalusteet. 
 
Äystön asuntoalueen yleiskaavan laajennuksen laadinta on aloitettu. Osallistumis- ja arviointisuunni-
telma on työn alla ja kaavoituksen odotetaan valmistuvan vuoden 2021 aikana. Investointiohjelmaan 
on varattu määräraha Tapiontien jatkamiseksi kaavoitettavalle alueelle. 
 
Energiainvestointeihin on varattu suunnitelmavuosille yhteensä 300 000 euroa ja ne ovat merkittä-
vässä roolissa talouden tasapainottamisohjelman toteutumisessa. 
 
Päivitetyn kiinteistösuunnitelman mukaisesti jatketaan tarpeettomien huoneistojen ja kiinteistöjen 
myyntejä. 
 
Suupohjan koulutuskuntayhtymän Teuvan kunnan maksuosuus investointeihin on 35 000 euroa 
vuonna 2021. 
 

Rakentamisohjelma 2021 2022 2023 

Asuinrakennukset 25 000 25 000 25 000 

Sosiaali- ja terveyspalvelut 15 000 0 0 

Hyvinvointipalvelujen rakennukset 1 526 000 100 000 100 000 

Liikennealueet 305 000 181 000 32 000 

Urheilu- ja liikunta-alueet 59 000 78 000 0 

Puistot, istutukset ja leikkipaikat 25 000 20 000 20 000 

Vesi- ja viemärilaitos 330 000 544 000 555 000 

Muut (irtaimisto, maksuosuudet) 138 000 35 000 0 

Yhteensä 2 423 000 983 000 732 000 
Investointimenot talousarviossa 2021 ovat yhteensä 2 423 000 euroa. 
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Investointien toteuma vuonna 2021 

 
 
Investointien vuosi 2021 keskittyi pääasiassa uuden päi-
väkodin rakentamiseen. Päiväkodin rakentaminen lähti 
liikkeelle tammikuussa maanrakennus- ja paalutustöillä. 
Tilaelementtikilpailutuksen voitti Flexator Oy ja rakenne-
suunnittelija laati perustussuunnitelmat tilaelementtien 
mukaan. Maaliskuussa tilaelementtitoimittajaksi vaihtui 
M-Partners Oy ja niihin liittyen jouduttiin perustussuunni-
telmat päivittämään. 

 
Uusiutuvat energiat investoinnin vuoden 2021 määrära-
hoista käytettiin noin puolet päiväkodille rakennettavaan 
maajäähdytys- sekä aurinkosähköjärjestelmiin. 

 
Talouden tasapainotusohjelman mukaisesti omaisuuden myyntejä jatkettiin. Kunnanhallitus on 26.4. 
kokouksessaan hyväksynyt Asunto Oy Perttulanmaa huoneiston C1 myynnin hintaan 24.600 euroa 
sekä metsäkiinteistö 846-402-4-70 Mäkisalo:n myynnin hintaan 13.574,40 euroa. 

 
Tonttivarannoksi kunta on ostanut 846-403-6-333 Ketola-tilasta 1,58 ha määräalan Tiilitien läheisyy-
destä hintaan 20.000 euroa. 

 
Päiväkodin rakentaminen jatkuu, 31.8.2021 odotellaan tilaelementti toimitusta, että saadaan vesikatto-
työt käyntiin.  
 
Päiväkotiprojektiin on lisätty kesän aikana pieni ulkorakennus, johon sijoittuu päiväkodin jätehuolto, ta-
lonmiesten varasto siirrettiin konehuoneen kasvamisen vuoksi tähän lisättyyn rakennukseen sekä sa-
malla saatiin henkilökunnalle katettu polkupyöräsuoja. Rakennusprojektin aikana kustannusarvion te-
osta on keskimäärin tarvikkeiden hinnannousu 11,8 %, voimakkaammin sahatavara jopa 60 %. Myös 
kirjastolle varattu investointimääräraha on työn alle, koneet saapuvat noin lokakuun alussa. Äystön päi-
väkodin julkisivumaalaus ja laitosastianpesukone investointi valmis. Paloaseman perustuksien kunnos-
tus siirretään vuodelle 2022 työvoimakapasiteetin puuttumisen vuoksi. 
 
Mäki-Saksan tilasta on myyty noin 4. 500 m2:n määräala hintaan 10.066,- euroa. Määräalalla sijaitsevat 
tilan pää- ja muut rakennukset. Horontien varresta on myyty metsäkiinteistö hintaan 13.574,40 euroa. 
Kaikkinensa kunta on tänä vuonna myynyt 31.8.2021 mennessä eri maaomaisuutta yhteensä 
38.7790,40 euron arvosta.  
 
Kunnan talouden tasapainotusohjelmaan liittyen elinvoimatoimiala on saanut tehtäväkseen myydä 
Asunto Oy Norinrivin kaikki osakkeet sekä kiinteistön, jolla sijaitsee Sipilän päiväkoti sekä kiinteistön, 
jolla sijaitsee OKT Jalosen vuororyhmis. 
 
Aluetaito Oy on laatinut Keskusurheilukentän tulvasuojaussuunnitelma-asiakirjat. Suunnitelman mu-
kaan Teuvanjoen rannalle kentän ympäri rakennettava tulvasuojaus, osin maavallista, osin kiviraken-
teisesta muurista. Suunnitelmiin sisältyi myös urheilukentän nurmipinnan uudistaminen. Tarjouspyyntö 
julkistettiin Hilmassa ja kunnan verkkosivuilla elokuun lopulla. Urakkatarjouksia saatiin kolme. Kaikki  
tarjoukset ylittivät huomattavasti kunnan hankkeelle varaaman määrärahan ja kunnanhallitus päätti 
keskeyttää hankkeen. Hanke yritetään saada liikkeelle ositeltuna tulevien vuosien aikana. 
 
Päiväkodin tilaelementtitoimitus myöhästyi sopimuksen mukaisesta toimitusajasta merkittävästi. Toi-
mittajan kanssa käytyjen neuvottelujen tuloksena kunnanhallitus hyväksyi sopimuksen, jolla M-Partners 
Oy maksaa Teuvan kunnalle viivästymissakkona 40.000,- euroa.  
 
Elinvoimatoimiala on pitänyt elokuussa Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 
kanssa katselmuksen Teuvanjoen rannoilla välillä suksensilta – urheilukenttä. Katselmuksessa 
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todettiin, että pääuoma tarvitsee kokonaisvaltaisen suunnitelman tulvariskien hallitsemiseksi. Elinvoi-
matoimiala anoi ELY-Keskukselta avustusta joen pääuoman suunnitteluun ja sivu-uoman suunnitteluun 
ja toteutukseen vuonna 2022.  
 

INVESTOINNIT TOTEUTUMAVERTAILU 2021 

INVESTOINTIMENOT  Talous- Talousarvio 
Talousar-
vio 

Toteutuma Tot-% 

  arvio muutos yhteensä     

Asuinrakennukset 25 000   25 000 0 0 

          Vuokra-as. peruskorj. 25 000   25 000 0 0 

Sosiaali- ja terveyspalvelut 15 000   15 000 0 0 

    TK ilmanvaihto perusparannus Terveilma 15 000   15 000 0 0 

Hyvinvointipalvelujen rakennukset 1 526 000 
Kvalt 5§ 

21.2.2022 1 526 000 1 591 430 104,3 

Uusi päiväkoti 1 260 000 

  

1 338 000 1 500 440 112,1 Uuden pk:n astianpesukone 25 000 

Uuden pk:n irtokalusteet 53 000 

Kirjasto, uusi ilmanvaihtokone lämmöntalteenotolla 29 000   29 000 18 571 64 

Uimahalli ilmanvaihto, lämmön talteenotto 19 000   19 000 26 776 140,9 

Uusiutuva energia 100 000   100 000 45 643 45,6 

Äystön pk, julkisivumaalaus ja teollisuusastianpe-
sukone 

40 000   40 000 

Toteutettu, toteuma siir-
retty käyttötalouteen in-
vestointien sijaan.  

Liikennealueet 305 000   305 000 27 508   

9082 Kaavatiet rakentaminen 138 000   138 000  17 904 13 

9084 Kaavatiet päällystäminen 60 000   60 000  9 605 16 

9086 Kaavatiet valaistus 57 000   57 000  0 0 

9088 Suunnitteluhankkeet / yhteishankkeet ELY/kunta 50 000   50 000  0 0 

Urheilu-ja liikunta-alueet 59 000   59 000 9 946 16,9 

Koulukeskuksen kentän aita, h=2m,n. 50m 

10 000   10 000 

Kilpailutettu yhteisesti 
uuden PK:n kanssa, on 
toteutettu ja kulut 

hyv.vointipalv. rakennuk-
set momentilla.   

Keskusurheilukenttä, (suunnitelma nurmikkokentän 
uudistamisesta ja tulvasuojauksesta) 49 000   49 000  9 946 20,3 

Puistot, istutukset ja leikkipaikat 25 000   25 000 0 0 

920 keskustaajamaleikkikenttävälineiden tuvallisuus-

asiat, hankinnat 10 000   10 000 0 0 

Leikkikenttien ylläpito ja kehittäminen 15 000   15 000 0 0 

Vesi- ja viemärilaitos 330 000   330 000 49 824   

Vesilaitos 105 000   105 000 0 0 

Viemärilaitos 225 000   225 000 49 824 31,1 

Muut (irtaimisto, maksuosuudet) 138 000   138 000 59 134 42,8 

Jäsenkuntien maksuosuudet investoinneista 35 000   35 000 34 344 98,1 

Sähköinen rakennuslupajärjestelmä 15 000   15 000 6 200 41,3 

Paloasema, sokkeli 19 000   19 000 0 0 

Irtaimisto (Vesakkoleikkuri, katukivipuhdistin, traktori 
etukuormaajalla, siivousrobotti 69 000   69 000 18 590 26,9 

INVESTOINTIMENOT  2 423 000   2 423 000 1 761 890 72,7 

INVESTOINTITULOT           

 -käyttöomaisuuden myynti 52 500   52 500 106 521 202,9 

INVESTOINNIT NETTO 2 370 500   2370500 1 655 370 69,8 
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 Talouden tasapainottamisohjelma ja sen täytäntöönpano 

 
Valtiovarainministeriö asetti elokuussa 2017 kuntalain 118 §:n mukaisen Teuvan kuntaa koskevan ar-
viointiryhmän, jonka tehtävänä oli tehdä laissa tarkoitettu selvitys kunnan mahdollisuuksista turvata 
asukkailleen lainsäädännön edellyttämät palvelut. Kunnanvaltuusto hyväksyi (18.12.2017/ 55 §) kun-
nan talouden tasapainottamisohjelman, joka kokonaisuudessaan leikkasi menoja noin 1,1 miljoonaa 
euroa ja korotti veroja 0,4 miljoonaa euroa. Tasapainottamisohjelman toimenpiteet sisälsivät sekä ly-
hytaikaisia että pitkävaikutteisia toimenpiteitä. Arviointiryhmä piti antamassaan ehdotuksessa 
(8.2.2018, VM74:00/2017) keskeisenä, että kunta toteuttaa johdonmukaisesti tasapainottamisohjelman 
siinä muodossa kuin se on valtuustossa hyväksytty ja jatkaa sen kehittämistä huomioiden muuttuvat 
olosuhteet.  
 
Talouden tasapainottamisohjelmaa toteutettiin Teuvalla suunnitelmallisesti ja järjestelmällisesti. Tämä 
näkyi konkreettisesti siinä, että vuosien 2018 ja 2019 tilinpäätöksissä tulos oli positiivinen. Kunnanval-
tuusto hyväksyi kokouksessaan 17.12.2018 Teuvan kunnan talousarvion ja -suunnitelman vuosille 
2019 – 2024. Siinä todettiin, että talouden tasapainottamisohjelma päivitetään vuoden 2019 aikana, 
joten sitä valmisteltiin aktiivisesti. Kunnanhallitus ja johtoryhmä käynnistivät lisäsäästöjen etsimisen. 
Vaikka talouden tasapainottamisohjelma toteutui hyvin ja tuotti säästöjä, niin siinä oli myös toimenpi-
teitä, jotka eivät toteutuneet tai toteutuivat osittain. Siksi päivitys oli tarpeen. Lisäksi ohjelmassa oli 
useita palveluiden leikkauksia, jotka toteutettiin yhdellä päätöksellä, joten niiden pysyväisluonteinen 
seuranta ei ollut tarpeen. 
 
Jo ennen joulukuussa 2017 vahvistettua talouden tasapainottamisohjelmaa Teuvan kunnanvaltuusto 
oli hyväksynyt kolme talouden säästöpakettia vuosina 2012–2014. Vuosien aikana säästötoimenpiteet 
ovat kohdistuneet laajasti kunnan toimintoihin, kiinteistöihin ja henkilöstöön. Toiminnoista säästöjä on 
haettu tehostamisen ja toimintojen karsimisen kautta. Kiinteistösäästöjä on saatu aikaiseksi kiinteistö-
kantaa vähentämällä. Henkilöstösäästöt ovat sisältäneet luonnollisen poistuman hyödyntämisen ja hen-
kilöstön lomautukset. Teuvan kunta ja henkilöstö kävivät yhteistoimintaneuvottelut vuonna 2014. Neu-
vottelujen tuloksena kunnassa päädyttiin 20 henkilötyövuoden vähentämiseen vuosien 2014–2015 ai-
kana. Tästä puolet tapahtui luonnollisen poistuman kautta, puolet vähennyksestä toteutettiin irtisano-
misilla.  
 
Voidaankin selkeästi todeta, että Teuvan kunnan omassa toiminnassa kunnan toimintakatetta ja -kuluja 
on saatu laskettua. Teuvan kunnassa ollaan tilanteessa, jossa lisäsäästöjen löytyminen kunnan omasta 
toiminnasta on hyvin haasteellista. Oma toiminta on käyty läpi ja karsittu jo useaan kertaan eri säästö-
ohjelmissa. Kunnassa on laadittu tasapainottamisohjelma, jonka kunnanvaltuusto hyväksyi kokoukses-
saan 30.9.2019 (§ 35). Tätä tasapainottamisohjelmaa on päivitetty erityisesti vuoden 2021 toimenpitei-
den osalta. Päivitetyt toimenpiteet on huomioitu kuluvan vuoden 2021 talousarviovalmistelussa. Lop-
puvuonna 2021 erillistä tasapainottamisohjelman päivitystä ei enää seuraavalle vuodelle laadittu, sillä 
jäljellä olevat toimenpidetarpeet ovat kokoluokaltaan suhteellisen pieniä ja ne voidaan toteuttaa osana 
kunnan normaalia taloussuunnittelua. 
 
Tilannetta tarkastettiin loppusyksyllä 2021, jolloin arvioitiin toimialoittain tasapainottamisohjelman to-
teutumisen tilanne, jota edelleen tarkennettiin liitteenä vuoden 2022 talousarvioon ja siihen kytkeyty-
vään taloussuunnitelmaan. Poikkeuksia aiemmin esitetyn suunnitelman toteutumisessa arvioitiin toteu-
tuvan mm. työllisyydenhoidon toimenpiteissä (koronatilanne), uuden päiväkodin osalta (valmistumisen 
viivästyminen) ja osin tämän johdosta viivästyneissä energiainvestoinneissa. 
 
Tasapainottamisohjelman lisäsäästöjen suunnittelusta luovuttiin toistaiseksi taloudellisen tilanteen pa-
rantumisen vuoksi.  
 
Toimialojen tekemät päivitykset talouden tasapainottamisohjelman taulukkoon tilinpäätökseen on kir-
jattu sarakkeisiin Toimenpiteet/toteutus sekä Toteutuma 2021. 
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Teuvan kunnan talouden tasapainottamisohjelman 2019-2023 päivitys tilinpäätökseen 2021, toimenpiteet 2022-> 

  2021 2022 2023 2024 2025 Toimenpiteet/toteutus Toteutuma 2021 

Hallinto               

Työllisyydenhoidon toimenpiteet 
(Työllisyydenhoidon ostopalvelusopi-

mus Vuoksin kanssa, varaus palkka-
tukityöllistämiseen, Kelalle maksetta-
vat kustannukset pitkäaikaistyöttö-

mistä) 

10 000,00 € 15 000,00 € 20 000,00 € 20 000,00 € 20 000,00 € 

Passiivitukilistan aktiivinen läpikäynti, yh-
teistyön jatkaminen ja syventäminen 

Vuoksi työllisyydenhoitopalveluiden 
kanssa, pitkäaikaistyöttömien työkykyselvi-
tysten laatimisesta sopimuksen laatiminen. 

Työllisyyden kuntakokeilu-
hanke on käynnistynyt 
1.3.2021. (Sopimukset hyväk-

sytty kh 15.2.2021 § 39). 

Teuvan kunta on lähtenyt mu-

kaan pestuumarkkinat.fi-pal-
veluun (kh 15.2.2021 § 43).  

Säästö ei ole toteutunut  ko-
konaisuudessaan, sillä ko-
ronatilanteesta on aiheutunut 

negatiivisia vaikutuksia työlli-
syydenhoidoitoon, jolloin mm. 
palkkatukivarausta on jäänyt 

käyttämättä ja yrittäjille mak-
settava tilapäinen työttö-
myysetuus on aiheuttanut 

odottamattomia kustannuk-
sia. 

Kokouskustannusten pienentäminen 30 000,00 € 30 000,00 € 30 000,00 € 30 000,00 € 30 000,00 € 

Toimenpiteinä mm. talkookokoukset, säh-

köisen päätöksentekomenettelyn lisäämi-
nen, kokousten määrien vähentäminen. 

 Kh 18.1.2021 § 11.    

  

Säästö ei ole toteutunut aivan 
tavoitteiden mukaisena, sillä 
valtuustokauden vaihdos toi 

mukanaan joitakin lisäkustan-
nuksia. 

                

Hallinto yhteensä 40 000,00 € 45 000,00 € 50 000,00 € 50 000,00 € 50 000,00 €     

                

Hyvinvointipalvelut               

Talouden tasapainottamisohjelmasta 
2018-2019  jatkuvat toimenpiteet 
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Uusi päiväkoti 14 250,00 € 42 750,00 € 57 000,00 € 57 000,00 € 57 000,00 € 
Uusi päiväkoti aloittaa toimintansa 

4.4.2022 

 Flexator Oy:n vetäytyminen 

päiväkodin tilaelementtien toi-
mituksesta, 18.3.2021 § 63, 
29.3.2021 § 67 

Päiväkodin tilaelementtien 
hankinta, 18.3.2021 § 64, 

29.3.2021 § 68 

Tilaelementit toimittaa M-
Partners Oy.  

  

Säästö jää vuodelta 2021 to-
teutumatta. Säästö 2022 
42.750,- euroa.  

  

                

Hyvinvointipalvelut yhteensä 14 250,00 € 42 750,00 € 57 000,00 € 57 000,00 € 57 000,00 €     

                

Yhdyskuntarakennepalvelut               

Kiinteistösuunnitelman toteutuksen 

lisätoimet; sulkemiset, myynnit, kyl-
milleen panot, tehostus, kiinteistö-
suunnitelman päivitys 

30 142,00 € 30 000,00 € 40 000,00 € 40 000,00 € 40 000,00 € 

Kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti 

Asunto Oy Norinrivi, Vuororyhmis Vaahte-
ramäki ja Sipilän päiväkoti myydään 

 Kh 26.4.2021 (103 §), asunto 
Oy Perttulanmaan asunto-

osakehuoneisto C1 
(1h+kk+s), 37,5 m2 osoit-
teessa Järvitie 7, 64700 

Teuva, 24.600 euroa.  

  

Suunniteltujen uusien myyn-
tien säästö kohdistuu vuoteen 
2023 

Ruokapalvelupäällikön tehtävän uu-
delleenjärjestely 

17 000,00 € 17 000,00 € 17 000,00 € 17 000,00 € 17 000,00 € Säästö toteutunuut 2021 

Ruokapalvelupäällikkö eläköi-

tyy 1.6.2021. Sisäisen haun 
kautta tekinen johtaja valinnut 
65 % ruokapalvelupäällikön 

viranhaltijapäätöksellä 
20.1.2021 ( § 3).  

Säästö toteutui vuonna 2021 
kokonaisuudessaan.  
 

Ylityöselvityksen aiheuttamat jatko-
toimenpiteet 

10 684,00 € 10 684,00 € 10 684,00 € 10 684,00 € 10 684,00 €   
Säästö toteutui vuonna 2021 
kokonaisuudessaan. 
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Puistojen hoito 1 500,00 € 1 500,00 € 1 500,00 € 1 500,00 € 1 500,00 € 
Puistoja pois 6700m², aluekartta selkiyte-
tään ennen kevättä 2022. 

Nurmikoiden leikkaamista vä-
hennetään, luonnonniittyjä ja 

kukkapeltoja lisätään. 
 
Säästö toteutui vuonna 2021 

kokonaisuudessaan.  

Leikkikenttästrategian toteuttaminen 4 000,00 € 4 000,00 € 4 000,00 € 4 000,00 € 4 000,00 € 

Lähinnä investointien väheneminen tuo 

säästöä. Leikkikentät käydään läpi nurmi-
konleikkuun aluekartan päivittämisen yh-
teydessä ennen kevättä 2022. 

 
Keskitetään strategisesti taa-
jama-alueen leikkikentät nel-

jäksi suuremmaksi, kolme 
leikkipuistoa jätetään.  

Säästö toteutui vuonna 2021 
kokonaisuudessaan. 

 
  

 

Kaatopaikan valvontamaksun vähe-
neminen 

500,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 
Etelä-Pohjanmaan laajuiseen yhteistark-
kailuhankkeeseen osallistuminen 

v 2020 jo sovittu vanhalla ta-

valla, säästösumma tarken-
tuu hankkeen edetessä.  

 

Säästö toteutui vuonna 2021 
kokonaisuudessaan. 

 

Vesi- ja viemärilaitos 5 000,00 € 5 000,00 € 5 000,00 € 5 000,00 € 5 000,00 € 

Vuotokohtien paikannus ja korjaustyö jat-
kuu. Vuoden 2022 keväällä aloitetaan 

Teuvanjoen pääuoman tulvasuojelun 
suunnittelu, joka oslataan tulee vähentä-
mään vuotovesiä. 

 

 Vuotovesien vähentäminen. 
Säästövaikutus näkyy jäteve-

den käsittelykustannuksissa 

Säästötavoite ei toteutunuut 
kokonaisuudessaan, koska 

uusia vuotokohtia paljastui 
kun vanhoja saatiin korjattua.  

Sakokaivolietteen kuljetustuen lopet-
taminen 

  4 000,00 € 4 000,00 € 4 000,00 € 4 000,00 € Vaatii luopumispäätöksen. 
Tavoitteseen pääsy vaatii luo-
pumispäätöksen.  

Pappilankankaan vesilähteen käyttö   6 500,00 € 6 500,00 € 6 500,00 € 6 500,00 € 

Selvitetään Pappilankankaan vesilähteen 

veden laatu vesihuoltolaitoksen toiminta-
aluekartan päivittämisen yhteydessä 
vuonna 2022. 

Tavoite lisätä vedenkäyttöä 
omista lähteistä ei toteutunut.  
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Energia-asiat               

Energiainvestoinnit 100 000 eu-
roa/vuosi talousarvioon vuosille 
(2020-2023) 2021-2024, säästövai-

kutus esim. aurinkopaneeleilla 

  14 300,00 € 28 600,00 € 42 900,00 € 57 200,00 € 
Tutkitaan myös maalämpö, lämpöpumput. 
Yhdyskuntarakennevaliokunta ohjaa ener-

giainvestointien valmistelua. 

Säästötavoite ei toteutunut 
kokonaisuudessaan. Vuo-
delle 2021 varatusta 

100.000,- euron määrära-
hasta käytettiin 21.000 euroa 
uuden päiväkodin yhteyteen 

rakennettavan maalämpökai-
von sekä 27.000 euroa aurin-
kosähkö-järjestelmän hankki-

miseksi. Khj 26.4.202 (102 §). 

Kiinteistöjen energiatehok-
kuushanke, säästövaikutus; jos säh-
kön kulutus -5% 

    14 000,00 € 14 000,00 € 14 000,00 € 
Asiaa on tutkittu alustavasti, investointien 
takaisinmaksuaika on 4-7 v.  

  
Säästötavoite ei toteutunut 
2021.   

  - jos lämmityskustannuksia saa-
daan laskettua -5% 

    22 000,00 € 22 000,00 € 22 000,00 €   

  

Säästötavoite ei toteutunut 
2021.  

                

Yhdyskuntarakennepalvelut yh-

teensä 
68 826,00 € 93 484,00 € 153 784,00 € 168 084,00 € 182 384,00 €     

                

Yhdyskuntarakennepalvelut - tuloja               

Kiinteistöveroselvitys     15 000,00 € 20 000,00 € 20 000,00 € Kilpailutetaan kiinteistöveroselvitys 2022   

Omaisuuskartoituksen perusteella 

tehtävä luopumissuunnitelma 
10 000,00 € 10 000,00 € 10 000,00 € 10 000,00 € 10 000,00 € 

Myydään peltoa ja metsää. Hankintahak-
kuilla saatiin 2021 noin  20.000,- euron 
puun myynnin nettotulot. Pystykaupoillla 

2022 tavoitellaan noin 150.000,- puun 
myynnin nettotuloja.  

Tavoite toteutui 2021.  Kh 
26.4.2021 (106 §), kiinteistö 
846-402-4-70 Mäkisalo + kiin-

teistön puiden arvolla 1.405,- 
euroa= yhteensä 13.574,40 
euroa 

Yhdyskuntarakennepalveluiden tulot 

yhteensä 
10 000,00 € 10 000,00 € 25 000,00 € 30 000,00 € 30 000,00 €     

                

Yhdyskuntarakennepalvelut sääs-
töt ja tulot yhteensä 

78 826,00 € 103 484,00 € 178 784,00 € 198 084,00 € 212 384,00 €     

                

Tasapainottamisohjelma yhteensä 133 076,00 € 191 234,00 € 285 784,00 € 305 084,00 € 319 384,00 €     
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1.6. Sisäisen valvonnan järjestäminen 

 
Yleisohjeen kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta (Kirjanpitolau-
takunnan kuntajaosto 2017) mukaan kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä selkoa, mi-
ten kunnan sisäinen valvonta ja siihen sisältyvä riskienhallinta on kunnassa järjestetty sekä miten kon-
sernivalvonta on kuntakonsernissa järjestetty, onko valvonnassa havaittu puutteita kuluneella tili-kau-
della ja miten valvontaa on mainituilla kohdealueilla tarkoitus kehittää voimassa olevalla taloussuunnit-
telukaudella.   
 
Teuvan kunnan hallintosäännön 96 §:n mukaan sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa kunnan-
hallitus. Kuntakonsernin tarkastuksesta ja valvonnasta säädetään Teuvan kunnan konserniohjeessa 
(Kvalt 18.12.2007). Teuvan kunnan sisäinen valvonta on sisällöllisesti ohjeistettu kunnanvaltuuston 
15.12.2014 hyväksymällä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeella. Päivitetty versio sisäisen val-
vonnan ja riskienhallinnan ohjeesta on tällä hetkellä valmisteilla ja se tuodaan hallitukselle kevään 2022 
aikana. 
 
Pyrkimyksenä on sisällyttää ohjeen tavoitteet osaksi jokapäiväistä toimintaa. Tämä edellyttää kaikessa 
toiminnassa laaja-alaista riskitietoisuutta, tavoitteiden tuntemista ja niihin sitoutumista. Päätöksellään 
kunnanvaltuusto on sitoutunut kaikkiin kunnan sisäisen valvonnan ohjeisiin. Samoin toimialojen johto 
ja kunnan johto seuraavat lainsäädännön ja asetusten muutoksia, hankkeiden toteutumista ja määrä-
rahojen riittävyyttä. Lisäksi toimialojen toimintaa ohjeistetaan kunnan sisäisillä ohjeilla. Tarkastuslauta-
kunta arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Tarkas-
tuslautakunnalla on oikeus tutustua tytäryhteisöjen toimintaan ja saada tarvittaessa selvityksiä toimin-
nasta. 
 
Asioiden käsittelyvastuu kuuluu johtavien viranhaltijoiden toimivaltaan. Vireillä olevista ja päättyneistä 
prosesseista raportoidaan säännöllisesti. Sopimukset on viety diaariin ja niiden eräpäiviä ja voimassa-
oloaikoja seurataan. Valvontavastuu on esimiehillä. Diarisointa kehitetään ja tehostetaan, arkistonmuo-
dostussuunnitelmaa on viimeksi päivitetty uuden asianhallintaohjelmiston käyttöönoton yhteydessä. 
 
Tavoitteiden toteutumista arvioidaan pääsääntöisesti toimintakertomuksen ja talousarvion toteutumis-
vertailun avulla. Lisäksi muutoksista raportoidaan tarvittaessa viranhaltijatasolle.  
 
Toiminnan tuloksellisuutta seurataan toimintakertomuksen, talouden toteutumaraporttien, välitilinpää-
töksen ja tilinpäätöksen avulla. Lisäksi käytetään maakunnallisia ja valtakunnallisia vertailuja arvioinnin 
pohjana. 
 
Kunnan vakuutukset kattavat henkilöriskit tapaturmien osalta, omaisuusriskit kiinteän ja irtaimen omai-
suuden osalta, toiminnan riskit on vakuutettu keskeytysvakuutuksella sekä vastuuvakuutuksella. Ajo-
neuvoille on omat vakuutukset. 
 
 

1.7. Tilikauden tulos 
 
Tuloslaskelman tehtävänä on osoittaa, riittääkö tuottoina kertynyt tulorahoitus palvelujen tuottamisesta 
aiheutuneiden kulujen kattamiseen. Tuloslaskelma palvelee kunnan oman johtamisen lisäksi eri sidos-
ryhmiä, jotka varojen käyttöä valvoessaan ja tulonsiirtoihin perustuvan rahoituksen tarvetta arvioides-
saan joutuvat muodostamaan käsityksen kunnan taloudesta. 
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TULOSLASKELMA JA SEN 
TUNNUSLUVUT 

  1.1. - 31.12.2021 1.1. -  31.12.2020 

                     

TOIMINTATUOTOT                    

Myyntituotot   1 711 249 1 610 715 

Maksutuotot   352 794 631 657 

Tuet ja avustukset   307 298 146 356 

Muut toimintatuotot   1 451 518 1 719 424 

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ   3 822 860 4 108 151 

TOIMINTAKULUT                                 

 Henkilöstökulut   -9 161 630 -8 870 988 

 Palvelujen ostot   -25 465 902 -24 580 892 

  Aineet, tarvikkeet ja tavarat   -1 757 128 -1 497 900 

  Avustukset   -410 361 -396 981 

  Muut toimintakulut   -529 113 -712 117 

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ   -37 324 134 -36 058 878 

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ   -33 501 274 -31 950 726 

Verotulot   17 612 281 16 810 931 

Valtionosuudet   19 123 903 19 719 889 

Rahoitustuotot ja -kulut                                 

  Korkotuotot   34 015 37 765 

  Muut rahoitustuotot   69 233 71 413 

  Korkokulut   -154 861 -172 377 

  Muut rahoituskulut   -1 786 -2 609 

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä   -53 399 -65 808 

VUOSIKATE   3 181 511 4 514 286 

Poistot ja arvonalentumiset                                 

Suunnitelman mukaiset poistot   -1 105 979 -1 370 202 

Kertaluonteiset poistot   0 0 

Arvonalentumiset   0 0 

Poistot ja arvonalentumiset   -1 105 979 -1 370 202 

TILIKAUDEN TULOS   2 075 532 3 144 084 

        

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ   2 075 532 3 144 084 

        

Tuloslaskelman tunnusluvut:       

        

Toimintatuotot/Toimintakulut, %   10,24 % 11,39 % 

Vuosikate/Poistot, %   287,66 % 329,46 % 

Vuosikate, €/asukas   642,08 903,94 

        

Asukasmäärä   4 955 4 994 
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Tuloslaskelman toimintakate ilmoittaa, paljonko toimintamenoista jää katettavaksi verotuloilla ja valti-
onosuuksilla.  
Toimintakatteen muutos oli edelliseen vuoteen verrattuna 1,55 miljoonaa euroa ollen -33,5 miljoonaa 
euroa. Toimintatuottojen osuus toimintakuluista on 10 prosenttia. Tunnusluku osoittaa, paljonko toimin-
nan kuluista saadaan katetuksi palvelusuoritteiden myynti- ja maksutuloilla sekä muilla varsinaisen toi-
minnan tuotoilla. Saatu prosenttiosuus vähennettynä sadasta (90 %) osoittaa taas, paljonko toiminta-
kuluista jää rahoitettavaksi verotuloina ja valtionosuuksina. 
 
Käyttökate osoittaa varsinaisen toiminnan tuloksen ennen rahoituseriä ja poistoja. Verotulot ja käyttö-
talouden valtionosuudet ovat kunnan toimintamenojen kattamiseen tarkoitettua säännöllistä tulorahoi-
tusta, jonka jälkeen käyttökatteen tulisi olla ylijäämäinen. Vuoden 2021 käyttökate osoittaa 3 234 910 
euroa ylijäämää  
 
Vuosikatetta eli kunnan rahoitustulosta tulee arvioida sekä tuloksen muodostumisen että rahoituksen 
riittävyyden kannalta. Tuloslaskelmassa vuosikatteen tulisi kattaa vähintään poistot eli pitkävaikutteis-
ten tuotantotekijöiden käytöstä aiheutuneet kustannukset. Vuoden 2021 vuosikate osoittaa 3 181 511 
euron ylijäämää Poistojen ja arvonalentumisten määrä on -1 105 979 euroa, jolloin vuosikatteen määrä 
on 287,66 %. Asukasta (4955) kohti vuosikate on 642,08 euroa.  
 
Tilikauden tulos on tilikaudelle jaksotettujen tulojen ja menojen erotus, joka lisää tai vähentää kunnan 
omaa pääomaa. Tilikauden tuloksen jälkeen esitettävät erät ovat tuloksen käsittelyeriä. Ylijäämäinen 
tilikauden tulos voidaan siirtää varauksiin, rahastoida tai liittää tilinpäätöstä seuraavan vuoden tilinpää-
töksessä edellisiltä vuosilta kertyneeseen yli- tai alijäämään.  
 
Tilikauden tulos vuonna 2021 on 2 075 532,76 euroa ylijäämäinen.  
 
 

1.8. Toiminnan rahoitus 

 
Rahoituslaskelma on keskeinen osa kunnan tilinpäätöstä. Rahoituslaskelmalla osoitetaan, kuinka pal-
jon kunnan varsinaisen toiminnan ja sen investointien nettokassavirta on ylijäämäinen tai alijäämäinen. 
Rahoitustoiminnan kassavirralla osoitetaan, miten alijäämäinen nettokassavirta on rahoituksellisesti ka-
tettu tai miten ylijäämä on käytetty rahoitusaseman muuttamiseen. Rahoituslaskelma samoin kuin tu-
loslaskelma on kunnan kokonaistaloutta kuvaava laskelma.  Rahoituslaskelma esitetään tilinpäätök-
sessä pakollisena informaationa, joka täydentää tuloslaskelman, taseen ja niiden liitetietojen antamaa 
kuvaa tulorahoituksen riittävyydestä, investoinneista, sijoituksista, pääomarahoituksesta sekä rahoitus-
aseman muutoksista. 
 
Kunnan rahoituslaskelma esitetään ns. kassavirtalaskelmana, jossa erikseen on nähtävissä varsinai-
sen toiminnan ja investointien nettokassavirrat, jotka käsittävät tulorahoituksen ja investointierät. Ra-
hoituslaskelmasta käy erikseen ilmi rahoitustoiminnan nettokassavirta. Sitä varten rahoitustoiminnan 
kassavirtalaskelmassa esitetään ensin antolainojen ja lainakannan muutokset.  Niiden jälkeen esitetään 
maksuvalmiuteen vaikuttavat omien pääomien muutokset. Kunnan rahoituslaskelma laaditaan suorite-
perusteisesti. 
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RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUS-
LUVUT 

2021 2020 

   
Toiminnan ja investointien rahavirta                 

Toiminnan rahavirta                 

Vuosikate 3 181 511 4 514 286 

Tulorahoituksen korjauserät -17 474 -52 062 

Toiminnan rahavirta 3 164 037 4 462 224 

Investointien rahavirta                 

Investointimenot -1 761 890 -953 609 

Rahoitusosuuden investointimenoihin   

Pysyvien vast. hyödykkeiden luovutustulot 106 521 110 409 

Investointien rahavirta -1 655 370 -843 200 

Toiminnan ja investointien rahavirta 1 508 667 3 619 024 

   
Rahoituksen rahavirta                 

Antolainauksen muutokset                 

Antolainasaamisten vähennys 111 667 111 667 

Antolainauksen muutokset 111 667 111 667 

Lainakannan muutokset                 

Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0 2 550 000 

Pitkäaikaisten lainojen vähennys -1 817 106 -1 817 106 

Lyhytaikaisten lainojen muutos 0 -4 050 000 

Lainakannan muutokset -1 817 106 -3 317 106 

Muut maksuvalmiuden muutokset                 

Toimeksiantojen varojen ja pääoman muutos -33 872 -15 439 

Vaihto-omaisuuden muutos 7 266 815 

Saamisten muutos 486 002 243 387 

Korottomien velkojen muutos 411 769 -768 762 

Muut maksuvalmiuden muutokset 871 166 -539 999 

Rahoituksen rahavirta -834 273 -3 745 438 

   
Rahavarojen muutos 674 395 -126 414 

   
Rahavarat 31.12. 1 689 025 1 014 630 

Rahavarat 1.1. 1 014 630 1 141 044 

Rahavarojen muutos 674 395 -126 414 

   
Rahoituslaskelman tunnusluvut  

 

   
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä  

 
5 vuodelta, milj. euroa 8,8 8,10 

Investointien tulorahoitus 180,6 % 473,4 % 

Laskennallinen lainanhoitokate 1,50 1,90 

Rahavarat 31.12. 1 689 025  1 014 630  

Kassasta maksut 41 059 777  38 996 403 

Asukasmäärä 4955 4994 

Kassan riittävyys, pv 15,00 9,49 
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Rahoituslaskelman tunnusluvut 
 
Toiminnan ja investointien rahavirta oli 1,5 miljoonaa euroa ja sen kertymä viideltä vuodelta on yhteensä 
8,8 miljoonaa euroa. 
 
Rahoituslaskelman välitulos Toiminnan ja investointien rahavirta itsessään on jo tunnusluku, jonka po-
sitiivinen (ylijäämäinen) määrä ilmaisee sen, kuinka paljon rahavirrasta jää nettoantolainaukseen, lai-
nojen lyhennyksiin ja kassan vahvistamiseen ja negatiivinen (alijäämäinen) määrä ilmaisee sen, että 
menoja joudutaan kattamaan joko olemassa olevia kassavaroja vähentämällä taikka ottamalla lisää 
lainaa.  
 
Toiminnan ja investointien rahavirta -välituloksen tilinpäätösvuoden ja neljän edellisen vuoden kerty-
män avulla voidaan seurata investointien omarahoituksen toteutumista pitemmällä aikavälillä. Omara-
hoitusvaatimus täyttyy, jos kertymä viimeksi päättyneenä tilinpäätösvuonna on positiivinen. Toiminnan 
ja investointien rahavirran kertymä ei saisi muodostua pysyvästi negatiiviseksi. 
 
Investointien tulorahoitusprosentti oli 180,6 %.  
 
Investointien tulorahoitus -tunnusluku kertoo kuinka paljon investointien omahankintamenosta on ra-
hoitettu tulorahoituksella. Tunnusluku vähennettynä sadasta osoittaa prosenttiosuuden, mikä on jäänyt 
rahoitettavaksi pääomarahoituksella eli käyttöomaisuuden myynnillä, lainalla tai kassavarojen määrää 
vähentämällä. 
 
Investointien omahankintamenolla tarkoitetaan rahoituslaskelman käyttöomaisuusinvestointeja, joista 
on vähennetty rahoituslaskelmaan merkityt rahoitusosuudet.   
 
Pääomamenojen tulorahoitusprosentti oli 86,2 %. 
 
Pääomamenojen tulorahoitus on tunnusluku, joka osoittaa vuosikatteen prosenttiosuuden investointien 
omahankintamenojen, antolainojen nettolisäyksen ja lainanlyhennysten yhteismäärästä. 
 
Antolainojen nettolisäys voi kaavassa olla myös negatiivinen, jos lyhennykset ovat lainanantoa suurem-
mat. Lainanlyhennyksillä tarkoitetaan kaavassa rahoituslaskelman mukaisia pitkäaikaisten lainojen ly-
hennyksiä. 
 
Laskennallinen lainanhoitokate oli 1,5 vuonna 2021, vuonna 2020 se oli 1,9. 
 
Laskennallinen lainanhoitokate kertoo kunnan tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen 
ja lyhennysten maksuun.  Jos kunnan lainakannasta enemmän kuin 20 prosenttia on kertalyhenteisiä 
lainoja, otetaan lyhennyksen määräksi tunnuslukua laskettaessa laskennallinen vuosilyhennys, joka 
saadaan jakamalla edellä mainittu lainakanta 31.12. kahdeksalla. 
 
Tulorahoitus riittää lainojen hoitoon, jos tunnusluvun arvo on yksi tai suurempi. Jos tunnusluvun arvo 
on alle yksi, joudutaan vieraan pääoman hoitoon ottamaan lisälainaa, realisoimaan kunnan omaisuutta 
tai vähentämään kassavaroja.  
    
Maksuvalmius 
 
Kassavarat 31.12. olivat 1 689 025 euroa (1 014 630 euroa vuonna 2020). Kassavaroihin lasketaan 
rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset. Kassasta maksut olivat 41 miljoonaa euroa.  
  
Kassan riittävyys oli 15 päivää. Kunnan maksuvalmiutta kuvataan kassan riittävyytenä päivinä. Tun-
nusluku ilmaisee, monenko päivän kassasta maksut voidaan kattaa kunnan kassavaroilla. 
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1.9. Rahoitusasema ja sen muutokset 
 
Tasetarkastelu 
 
Kunnan rahoituksen rakennetta kuvataan taseen ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla. Rahoitus-
asemassa tilikaudella tapahtuneet muutokset kuten sijoitukset, pääoman lisäykset ja palautukset käy-
vät ilmi rahoituslaskelmasta. 
 
Toimintakertomuksessa tasetiedot tulee esittää siten eriteltynä, että niistä voidaan laskea taseen tun-
nusluvut. Kuntajaoston tasetarkastelusta antaman yleisohjeen mukaisesti tarkemmin eritelty, sentin 
tarkkuudella laadittu tase esitetään tasekirjan tilinpäätöslaskelmat osassa.  
 

TASE JA SEN TUNNUSLUVUT 2021 2020 

   
VASTAAVAA   

                                       

PYSYVÄT VASTAAVAT                                       

Aineettomat hyödykkeet                                       

Aineettomat oikeudet 6 200 2 930 

Muut pitkävaikutteiset menot 7 201 10 958 

Aineettomat hyödykkeet 13 401 13 888 

Aineelliset hyödykkeet                                       

Maa- ja vesialueet 2 749 825 2 748 965 

Rakennukset 16 091 604 16 921 460 

Kiinteät rakenteet ja laitteet 1 734 294 1 923 545 

Koneet ja kalusto 27 102 24 466 

Muut aineelliset hyödykkeet 30 661 30 661 
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankin-
nat                                       

Keskeneräiset hankinnat 1 692 216 77 742 
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankin-
nat 1 692 216 77 742 

Aineelliset hyödykkeet 22 325 702 21 726 839 

Sijoitukset                                       

Osakkeet ja osuudet 11 787 194 11 818 705 

Muut lainasaamiset 2 550 825 2 662 491 

Sijoitukset 14 338 018 14 481 197 

PYSYVÄT VASTAAVAT 36 677 122 36 221 924 

TOIMEKSIANTOJEN VARAT                                       

Lahjoitusrahastojen varat 116 805 126 851 

Muut toimeksiantojen varat 22 127 20 936 

TOIMEKSIANTOJEN VARAT 138 932 147 787 

VAIHTUVAT VASTAAVAT                                       

Vaihto-omaisuus 47 960 55 226 

Saamiset                                       

Pitkäaikaiset saamiset                                       

Lainasaamiset 3 783 350 4 028 300 

Pitkäaikaiset saamiset 3 783 350 4 028 300 

Lyhytaikaiset saamiset                                       
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Myyntisaamiset 527 437 1 012 419 

Lainasaamiset 244 950 210 481 

Muut saamiset 334 574 72 839 

Lyhytaikaiset saamiset 1 106 960 1 295 739 

Siirtosaamiset 159 416 211 689 

Saamiset 5 049 726 5 535 728 

Rahat ja pankkisaamiset 1 689 025 1 014 630 

VAIHTUVAT VASTAAVAT 6 786 710 6 605 584 

VASTAAVAA 43 602 764 42 975 296 

   

   
VASTATTAVAA 2021 2020 

   
OMA PÄÄOMA                                       

Peruspääoma 22 881 275 22 881 275 

Edellisten tilikausien yli/alijäämä -1 545 067 -4 689 151 

Tilikauden yli-/alijäämä 2 075 532 3 144 084 

OMA PÄÄOMA 23 411 740 21 336 208 

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT                                       

Lahjoitusrahastojen pääomat 333 216 377 133 

Muut toimeksiantojen pääomat 21 577 20 386 

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 354 792 397 519 

VIERAS PÄÄOMA                                       

Pitkäaikainen                                       

Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 13 675 353 15 652 459 

Pitkäaikainen 13 675 353 15 652 459 

Lyhytaikainen                                       

Joukkovelkakirjalainat 1 000 000 1 000 000 

Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 1 977 106 1 817 106 

Saadut ennakot 101 834 98 673 

Ostovelat 1 537 413 1 334 126 

Muut velat 200 755 231 257 

Siirtovelat 1 343 772 1 107 949 

Lyhytaikainen 6 160 879 5 589 110 

VIERAS PÄÄOMA 19 836 232 21 241 569 

VASTATTAVAA 43 602 764 42 975 296 
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 2021 2020 

Taseen tunnusluvut:   

Omavaraisuusaste, % 53,8 49,8 

Suhteellinen velkaantuneisuus % 48,7 52,0 

Kertynyt yli-/alijäämä, 1 000 euroa 530  -1 545  

Kertynyt yli-/alijäämä, euroa/asukas 107 -309 

Lainakanta 31.12.,1000 euroa 16 652 18 470 

Lainakanta 31.12., euroa/asukas 3 361 3 698 

Lainat ja vastuut, 31.12., 1000 euroa 16 812 18 662 

Lainat ja vastuut, 31.12. euroa/asukas 3 393 3 737 

Lainasaamiset 31.12., 1000  euroa 2 551 2 662 

   
Asukasmäärä  4955 4994 

 
 
Taseen tunnusluvut: 
 
Omavaraisuus-%  53,8 % 
 
=100x (oma pääoma + poistoero ja vapaaehtoiset varaukset)/(koko pääoma-saadut ennakot)  
 
Omavaraisuusaste mittaa kunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja sen kykyä selviytyä si-
toumuksista pitkällä tähtäimellä. Omavaraisuuden hyvänä tavoitetasona voidaan pitää kuntatalouden 
keskimääräistä 70 prosentin omavaraisuutta. 50 prosenttia tai sitä alempi omavaraisuusaste merkitsee 
suurta velkaantuneisuutta. 
 
Suhteellinen velkaantuneisuus-% 48,7 % 
 
=100x (vieras pääoma-saadut ennakot)/käyttötulot 
 
Tunnusluku kertoo kuinka paljon kunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. 
Suhteellinen velkaantuneisuus on omavaraisuusastetta käyttökelpoisempi tunnusluku kuntien väli-
sessä vertailussa, koska käyttöomaisuuden ikä, käyttöomaisuuden arvostus tai poistomenetelmä ei 
vaikuta tunnusluvun arvoon.  
 
Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 euroa 530 
 
Kertynyt yli-/alijäämä euroa/asukas 107 
 
Lainakanta 31.12.  16 652 458,56 euroa       
 
=vieras pääoma-(saadut ennakot + ostovelat + siirtovelat + muut velat) 
 
Lainat euroa/asukas  3 361 euroa/asukas 
 
Kunnan lainakannalla tarkoitetaan korollista vierasta pääomaa. 
 
Lainasaamiset 31.12.  2 550 825 euroa 
 
= Sijoituksiin merkityt jvk-lainasaamiset ja muut lainasaamiset 
 
Lainasaamisilla tarkoitetaan pysyviin vastaaviin merkittyjä antolainoja kunnan omistamien ja muiden 
yhteisöjen investointien rahoittamiseen. 
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KUNNAN KOKONAISTULOT JA -MENOT                     

     

TULOT   MENOT  

Toimintatuotot 3 822 860  Toimintakulut 37 324 134 

Verotulot 17 612 281  Korkokulut 154 861 

Valtionosuudet 19 123 903  Muut rahoituskulut 1 786 

Rahoitustuotot ja -kulut                   Tulorahoituksen korjauserät  

Korkotuotot 34 015    -Pysyvien vastaavien  

Muut rahoitustuotot 69 233  hyödykkeiden luovutustappiot -1 740 

Tulorahoituksen korjauserät   Investoinnit  

 - Pysyvien vastaavien     Investointimenot 1 761 890 

hyödykkeiden luovutusvoitot -19 214  Rahoitustoiminta  

Investoinnit     Pitkäaikaisten lainojen vähennys 1 817 106 

 Rahoitusosuuden investointimenoihin     Lyhytaikaisten lainojen vähennys 

 Pysyvien vastaavien luovutustulot 106 521    

Rahoitustoiminta     

  Antolainsaamisten vähennys 111 667    

  Pitkäaikaisten lainojen lisäys     

  Lyhytaikaisten lainojen lisäys     

  Oman pääoman lisäys     

Kokonaistulot yhteensä 40 861 266  Kokonaismenot yhteensä 41 058 037 

     

Täsmäytys:     

Rahavarojen muutos 674 395    

Muut maksuvalmiuden muutokset 871 166    
Rahavarojen muutos-Muut maks.valmiuden muu-
tokset -196 771  Kokonaistulot-kokonaismenot -196 771 
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1.10. Kuntakonsernin toiminta ja talous 
 
Kuntalain 114 §:n perusteella kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia 
ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhteisöjen ta-
seiden ja tuloslaskelmien sekä niiden liitetiedostojen yhdistelmänä. Konsernitilinpäätökseen sisällyte-
tään lisäksi konsernin rahoituslaskelma, jossa annetaan selvitys kuntakonsernin varojen hankinnasta 
ja niiden käytöstä tilikauden aikana. Konsernitaseen laadinnassa noudatetaan soveltuvin osin kirjanpi-
tolakia. Kunnan konsernirakenne sekä konsernitase ja sen tunnusluvut esitetään toimintakertomuksen 
liitteenä. 
  
Teuvan kuntakonserniin kuuluu seitsemän tytäryhtiötä, joista merkittävimmät ovat Teuvan Kaukolämpö 
Oy, Teak Oy ja Teuvan Vuokratalot Oy. Kuntakonsernin taseen loppusumma on yhteensä 57,9 miljoo-

naa euroa. Toimintakulut olivat 75,2 miljoonaa euroa ja toimintatuotot 42,7 miljoonaa euroa. Konsernin 

toimintakate oli -32 miljoonaa euroa, kun se kunnan osalta oli -33,5 miljoonaa euroa.  
 

Konsernin vuosikate oli 5,5 miljoonaa euroa. Poistot ja arvonalentumiset olivat 2,5 miljoonaa euroa. 

Tulos ennen tilinpäätössiirtoja oli 2,98 miljoonaa euroa. Taseen loppusumma nousi vuoteen 2020 

verrattuna 1,0 miljoonaa euroa. Konsernin lainat euroa/asukas ovat 5 176 euroa (5 568 euroa vuonna 
2020).  
 

Kuntakonsernin kertynyt taseen alijäämä on –1 410 654,10 euroa (-4 398 363 euroa vuonna 2020). 
Konsernialijäämä asukasta kohden on -285 euroa (-880 euroa vuonna 2020). Kuntakonsernin taseen 
yli-/alijäämä on yksi kuntatalouden seurannan mittari. 
 
 
 

1.11. Toimenpiteet toimintavuoden tuloksen johdosta 
 
Tilikauden tuloksella tarkoitetaan kunnan tuloslaskelman tulosta ennen varauksia ja rahastosiirtoja. 
Kunnanhallituksen esitys tuloksen käsittelystä voi tarkoittaa investointivarauksen poistoeron tai rahas-
ton lisäystä. Yksityiskohtaisia säännöksiä tai kuntajaoston ohjeita tuloksen käsittelystä ei ole. Lisäysten 
käsittelemistä nettomääräisesti siten, että lisäyksiä vähentäviä eriä ovat varausten, kertyneen pois-
toeron ja rahaston vähennykset, voidaan kuitenkin pitää perusteltuna. 
 
Tilikauden tulos osoittaa 2 075 531,76 euroa ylijäämää. 
 
Kunnanhallitus esittää, että vuoden 2021 tilikauden tulos 2 075 531,76 euroa kirjataan omaan 
pääomaan edellisten tilikausien yli-/alijäämäerään. 
 
Taseen yliijäämäksi muodostuu edellä esitetyn kirjauksen seurauksena 530 464,80 euroa. Asukasta 
kohden (31.12.2021 asukasluku on 4 955 henkilöä ) laskettu kertynyt ylijäämä on 107 euroa.  
 
Vuoden 2021 tuloslaskelmassa toimintamenot nousivat 3 prosenttia eli noin 450 000 euroa. Sosiaali- 
ja terveysmenot nousivat 3,8 prosenttia 21,9 miljoonaan euroon. 
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2. Talousarvion toteutuminen 
 

 

2.1. Käyttötalous  

 
 

KÄYTTÖTALOUS Tilinpäätös Budjetti+ Tilinpäätös Käyttö- 

TOIMIALAT 2020 muutosbudj. 2021 %       

          

Ylin päätöksenteko ja valvonta     

Toimintatuotot                9 000 5 747 63,9 

Toimintakulut -59 848 -114 000 -121 686 106,7 

Toimintakate/jäämä -59 848 -105 000 -115 939 110,4 

       

Hallinto      

Toimintatuotot 505 178 372 750 418 517 112,3 

Toimintakulut -23 789 779 -24 507 229 -24 500 540 100 

Toimintakate/jäämä -23 284 602 -24 134 479 -24 082 023 99,8 

       

Hyvinvointipalvelut      

Toimintatuotot 532 008 574 900 586 422 102 

Toimintakulut -7 311 501 -7 615 415 -7 670 706 100,7 

Toimintakate/jäämä -6 779 493 -7 040 515 -7 084 284 100,6 

       

Yhdyskuntarakenne      

Toimintatuotot 3 070 961 2 821 822 2 812 174 99,7 

Toimintakulut -4 897 749 -4 793 435 -5 031 203 105 

Toimintakate/jäämä -1 826 789 -1 971 613 -2 219 029 112,5 

       

Teuvan kunta yhteensä      

Toimintatuotot 4 108 151 3 778 472 3 822 860 101,2 

Toimintakulut -36 058 878 -37 030 079 -37 324 134 100,8 

Toimintakate/jäämä -31 950 726 -33 251 607 -33 501 274 100,8 
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  Sisäiset erät 1-12/2021 

Ylin 

Hallinto 

Hyvin-
vointi- 

Yhdys-
kunta- 

Yhteensä 
päätöksen-

teko 
palvelut rakenne 

Sisäiset  toimintatuotot           

3010 Liiketoiminnan myyntituotot                                                                                 

3006 Sisäiset vesi- ja jätevesimaksut                                   43 420   

3007 Sisäiset vesihuollon perusmaksut                                   16 780   

3010 
Liiketoiminnan myyntituotot yh-
teensä 

                                  60 200 60 200 

3141 Sisäiset muut myyntituotot           

3237 Sisäinen keittiöpalvelusten myynti                   -70 36 185   

3276 Sisäiset pääsymaksut                                 4 961                   

3296 Sisäiset ateriamaksut                                 33     

3299 Sisäinen  siivouspalvelujen myynti       418 871 418 871 

3531 Sisäiset tuotot/taloushallinto                 107 579                     

3532 Sisäiset tuotot/henkilöstöhallinto                 72 823                     

3533 Sisäiset tuotot/ tietohallinto                 217 454                     

3534 Sisäiset tuotot/ liikunta-alueet                         

3536 Ruokapalvelujen vyörytystulot                                                 520 646   

3001 Myyntituotot yhteensä                 397 856 4 924 1 035 902 1 438 682 

3535 Kiinteistökust. Vyörytystulot                     564 541   

3410 Sisäiset vuokratuotot yhteensä       564 541 564 541 

3537 Sisäiset tuotot/poistot                     532 937 532 937 

3400 Muut toimintatuotot yhteensä                     1 097 478 1 097 478 

3000 SISÄISET TUOTOT YHTEENSÄ                 397 856 4 924 2 133 380 2 536 160 

             
Sisäiset  toimintakulut           

4411 Sisäiset ravitsemuspalvelut -1 860 -1 456 -1 982 -475   

4441 Sisäiset koulutus-ja kulttuuripalv.     -3 843     

4438 Sisäinen kuntatyö kuntoon   -660       

4946 Ruokapalvelujen vyörytys                   -512 463 -8 184   

4949 Sisäiset siivouspalvelut     -358 261 -60 610 -418 871 

4471 Sisäiset muut palvelut   -235 -216 -40   

4300 Palvelujen ostot yhteensä -1 860 -2 351 -876 764 -69 309 -950 284 

4521 Sisäiset elintarvikkeet                   -30 341     

4574 Sisäiset vesimaksut                                   -60 200   

4500 
Aineet, tarvikkeet ja tavarat yh-
teensä 

    -30 341 -60 200 -90 541 

4821 Sisäiset rak.ja huoneist. vuokrat           

4945 Kiinteistökustannusten vyörytykset   -21 961 -513 127 -29 453   

4801 Sisäiset vuokrat yhteensä   -22 261 -513 127 -29 453 -564 541 

4941 Taloushallinnon kust. vyörytys                 -4 249 -28 777 -74 552   

4942 Henkilöstöhallinto kust.vyörytys                 -1 376 -53 926 -17 521   

4943 Tietohallinnon kust. vyörytys                 -11 786 -178 486 -27 182   

4944 Liikunta-alueiden kust. vyörytys                         

4947 Muut sisäiset/poistot                 -301 -512 224 -20 413 -532 937 

4900 Muut toimintakulut yhteensä   -17 412 -261 189 -119 255 -397 856 

4000 SISÄISET KULUT YHTEENSÄ -1 860 -42 024 -2 193 646 -298 630  -2 536 160 
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TALOUSARVION TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU    

       

 Talousarvio Talousarvio muutos Talousarvio Tilinpäätös Käyttö- Poik- 

 2021 2021 +muutos 2021 % keama 

       
TULOSLASKELMA                                                                                        
TOIMINTATUOTOT                                                                                        
Myyntituotot 1 701 350 -65 000 1 636 350 1 711 249 104,6 -74 899 
Maksutuotot 386 250 -22 000 364 250 352 794 96,9 11 456 
Tuet ja avustukset 162 900                162 900 307 298 188,6 -144 398 
Muut toimintatuotot 1 614 972                1 614 972 1 451 518 89,9 163 454 
TOIMINTATUOTOT 3 865 472 -87 000 3 778 472 3 822 860 101,2 -44 388 
TOIMINTAKULUT                                                                                      
Henkilöstökulut -9 197 355 -40 000 -9 237 355 -9 161 630 99,2 -75 725 
Palvelujen ostot -24 745 521 -458 101 -25 203 622 -25 465 902 101 262 280 
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 529 370 -61 000 -1 590 370 -1 757 128 110,5 166 758 
Avustukset -407 200                -407 200 -410 361 100,8 3 161 
Muut toimintakulut -591 532                -591 532 -529 113 89,4 -62 419 
TOIMINTAKULUT -36 470 978 -559 101 -37 030 079 -37 324 134 100,8 294 055 
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -32 605 506 -646 101 -33 251 607 -33 501 274 100,8 249 667 
Verotulot 16 499 000 894 000 17 393 000 17 612 281 101,3 -219 281 
Valtionosuudet 19 167 842 2 079 19 169 921 19 123 903 99,8 46 018 
Rahoitustuotot ja -kulut                                                                                      
Korkotuotot 30 000                30 000 34 015 113,4 -4 015 
Muut rahoitustuotot 46 215                46 215 69 233 149,8 -23 018 
Korkokulut -250 000                -250 000 -154 861 61,9 -95 140 
Muut rahoituskulut -4 000                -4 000 -1 786 44,7 -2 214 

 
      

Rahoitustuotot ja -kulut -177 785                -177 785 -53 399 30 -124 386 
VUOSIKATE 2 883 551 249 978 3 133 529 3 181 511 101,5 -47 982 
Poistot ja arvonalentumiset                                                                                      
Suunnitelman mukaiset poistot -1 350 000                -1 350 000 -1 105 979 81,9 -244 021 
Poistot ja arvonalentumiset -1 350 000                -1 350 000 -1 105 979 81,9 -244 021 
TILIKAUDEN TULOS 1 533 551 249 978 1 783 529 2 075 532 116,4 -292 003 
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 1 533 551 249 978 1 783 529 2 075 532 116,4 -292 003 
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  Talousarvio Ta-muutos Ta+muutos Toteutuma Poikkeama 
  2021 2021 2021 2021                

Verotulot                                                                              
Kunnan tulovero   14 206 000 790 000 14 996 000 15 064 074 68 074 
Kiinteistövero    1 152 000    -82 000 1 070 000 1 192 277 122 277 
Osuus yhteisöveron tuotosta  1 141 000 186 000 1 327 000 1 355 930 28 930 
Verotulot yhteensä   16 499 000 894 000 17 393 000 17 612 281 219 281 

      
  Talousarvio Ta-muutos Ta+muutos Toteutuma Poikkeama 
  2021 2021 2021 2021                

Valtionosuudet                                                                              
Yleinen valtionosuus      16 269 841  
Kunnan opetus- ja kult.toim. valtionos.                                     -434 418  
Verotulomenetysten kompensaatio     3 288 480  
Valtionosuudet yhteensä    19 167 842       2 079    19 169 921   19 123 903 -46 018   
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TULOVERO JA KIINTEISTÖVERO %-VERTAILU    
 

Kunnan tulovero Tulovero Verotettava tulo Muutos     

    %   1 000 €   %     

           

2014  22  73 631       

2015  22  72 009  -2,2     

2016  22  73 681  2,3     

2017  22  70 651  -4,1     

2018  22,5  71 619  1,4     

2019  22,5  72 591  1,4     

2020  22,5  73 348  1,0     

2021  22,5         

Kiinteistöveroprosentit 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

           

Yleinen kiinteistövero-% 0,8 0,9 0,95 1 1,05 1,05 1,05 1,05 

Vakituisen asumisen % 0,5 0,5 0,5 0,55 0,6 0,6 0,6 0,6 

Muiden asuinrakennusten % 0,8 0,9 0,95 1 1,3 1,3 1,3 1,3 

Voimalaitoksen %  0,8 0,9 0,95 1 3,1 3,1 3,1 3,1 
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TALOUSARVION RAHOITUSOSAN TO-
TEUMISVERTAILU Talousarvio Ta-muutos 

TA    
+muutos Toteutuma Käyttö- Poikkeama 

  2021 2021     2021    2021 %  

        

                                                                                       

Toiminnan ja investointien rahavirta                                                                                       

Toiminnan rahavirta                                                                                       

Vuosikate  2 883 551 249 978 3 133 529 3 181 511 101,5 47 982 

Tulorahoituksen korjauserät  -22 500                -22 500 -17 474 77,7 5 026 

Toiminnan rahavirta  2 861 051 249 978 3 111 029 3 164 037 101,7 53 008 

Investointien rahavirta                                                                  
Investointimenot  -2 423 000                -2 423 000 -1 761 890 72,7 661 110 

Rahoitusosuuden investointimenoihin                                                                  

Pysyvien vast. hyödykkeiden luov.tulot  52 500                52 500 106 521 202,9 54 021 

Investointien rahavirta  -2 370 500                -2 370 500 -1 655 370 69,8 715 130 

Toiminnan ja investointien rahavirta  490 551 249 978 740 529 1 508 667 203,7 768 138 

Rahoituksen rahavirta        
Antolainauksen muutokset                                                                  
Antolainasaamisten lisäys  -690 000  -690 000   -690 000 

Antolainasaamisten vähennys  145 000                145 000 111 667 77,0 33 333 

Antolainauksen muutokset  -545 000                -545 000 111 667 -20,5 111 667 

Lainakannan muutokset        
Pitkäaikaisten lainojen lisäys  2 090 000                2 090 000 0         2 090 000 

Pitkäaikaisten lainojen vähennys  -2 000 000                -2 000 000 -1 817 106 90,9 -182 894 

Lyhytaikaisten lainojen muutos                                           

Lainakannan muutokset  90 000                90 000 -1 817 106 -2019 -1 907 106 

Muut maksuvalmiuden muutokset        

Toimeksiantojen varojen ja muutokset     -33 872   

Vaihto-omaisuuden muutos     7 266   

Saamisten muutos     486 002   

Korottomien velkojen muutos     411 769   

Muut maksuvalmiuden muutokset     871 166   

Rahoituksen rahavirta  -455 000  -455 000 -834 273 183,36 -379 273 

Rahavarojen muutos  35 551  285 529 674 395 236,19 388 866 
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2.2. Ylin päätöksenteko ja valvonta 
 
Ylin päätöksenteko ja valvonta sisältävät menomäärärahat vaalitoimielimille, kunnanvaltuustolle, hyvin-
vointi- ja yhdyskuntarakennevaliokunnille sekä tarkastustoimelle. 
 
Kunnan strategiset painopisteet on esitelty tilinpäätöksen kappaleessa 1.1 
 
Vuoden 2021 talousarviossa toimintamenot ovat 105 000 euroa. Toteutuma oli -117 799 euroa. 
 

YLIN PÄÄTÖKSENTEKO JA 
VALVONTA 

Tilinpäätös 
2020 

Budjetti + muutos 
Tilinpäätös 
2021 

Käyttö- %  

TOIMINTATUOTOT   9 000 5 747 64 

TOIMINTAKULUT -59 848 -114 000 -121 686 107 

Sisäiset kulut -716   -1 860   

Tulos -60 564 -105 000 -117 799   

 

 

 Kunnanvaltuusto 

 
Vuoden aikana tapahtui valtuuston vaihdos toukokuun 2021 kuntavaalien johdosta. Kunnanvaltuustolla 
oli vuoden aikana seitsemän kokousta, joista neljä ensimmäistä sijoittuivat päättyvälle valtuustokau-
delle ja kolme uudelle valtuustokaudelle.  
 
Helmikuun kokouksessa käsiteltiin 

- Eronpyyntö keskusvaalilautakunnan jäsenyydestä, Hannu Aho 
- Eronpyyntö keskusvaalilautakunnan varajäsenyydestä, Anna-Kaisa Nevala 
- Eronpyyntö keskusvaalilautakunnan varajäsenyydestä, Anu Järvelä 
- Teuvan kunnan henkilöstöraportti vuodelta 2020 
- Hallintouudistuksen valmistelu 1.6.2021 alkaen 
- Raahen kaupunginvaltuuston koulukiusaamista koskeva haaste valtuustolle 
- Talouden tasapainottamisohjelman täytäntöönpano; kokouskustannusten pienentäminen. 

 
Huhtikuun kokouksessa käsiteltiin  

- SEK:n arviointikertomus 
- SEK:n tilinpäätös ja esitys vastuuvapauden myöntämisestä 
- Teuvan kunnan hallintosääntö 1.8.2021 alkaen 
- Eronpyyntö kunnallisista luottamustehtävistä, Juha-Matti Kiviluoma 
- Eronpyyntö keskusvaalilautakunnan jäsenyydestä, Tero Sievi-Korte 
- Tilintarkastuksen optio vuodelle 2022 
- Lomituksen toimeksiantosopimuksen irtisanomisilmoitus. 

 
Toukokuun kokouksessa käsiteltiin 

- Tarkastuslautakunnan arviointikertomus tilivuodelta 2020 
- Tilikauden 2020 tilinpäätös, tilintarkastuskertomus ja vastuuvapaus. 

 
Kesäkuun kokouksessa käsiteltiin 

- Teuvan ja Kauhajoen kansalaisopistojen yhteistyö- ja yhdistymisselvitys 
- Selvitys aloitteista 2021 
- Osavuosikatsaus 30.4.2021 
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Kesäkuun kokous oli viimeinen väistyvän valtuuston kokous. Uuden valtuustokauden kunnanvaltuuston 
puheenjohtajaksi valittiin 23.8. kokouksessa valtuustokaudelle 2021-2025 Esko Lehtimäki (Kesk) ja va-
rapuheenjohtajiksi 1. Ville Heikkilä (KD), 2. Jaakko Ketomäki (Kesk), ja 3. Jaana Ilkkala (SDP).  
 
Uuden valtuustokauden käynnistävässä elokuun kokouksessa käsiteltiin 

- Teuvan kunnan hallintosääntö 23.8.2021 alkaen 
- Kunnanvaltuuston vaalilautakunnan valitseminen 2021-2025 
- Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitseminen 
- Tarkastuslautakunnan asettaminen 
- Kunnanhallituksen asettaminen 
- Valiokuntien ja muiden toimielinten valitseminen 
- Edustajien valitseminen kuntien yhteistoimintaelimiin 
- Edustajien valitseminen Etelä-Pohjanmaan liiton maakuntapäiville 
- Kunnallisten ilmoitusten tiedoksi saattaminen, kunnanvaltuuston kokouksista tiedottaminen, 

pöytäkirjan nähtävillä pitäminen 
- Lisämäärärahan myöntäminen hallinnon toimialalle sotekustannusten nousun vuoksi 

 
Marraskuun kokouksessa käsiteltiin 

- Edustajan valitseminen Seinäjoen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuustoon 
- Valiokuntien tehtävät 
- Toimivallan pidättäminen kunnalla kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttamisesta vuosina 2022-

2024 
- Kunnan tuloveroprosentit ja kiinteistöveroprosentit vuodelle 2022 
- Osavuosikatsaus 

 
Joulukuun kokouksessa käsiteltiin 

- Sähköisen allekirjoituksen käyttöönotto kunnanvaltuuston ja muiden toimielinten pöytäkirjoissa 
ja muistioissa 

Teuvan kunnan kunnanvaltuusto vuosilta 2017-2021.  
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- Kunnanhallituksen vastine arviointikertomukseen 2020 
- Muutokset vuoden 2021 talousarvioon 
- Hallintosäännön tarkistaminen 1.1.2022 alkaen 

 

 Hyvinvointivaliokunta  

 

 
Hyvinvointivaliokunnan strategiset kehittämiskohteet 2018-2021 

 

Kehittämiskohde Toteuttamissuunnitelma 

1. Perheiden hyvinvoinnin edistäminen - Hyvinvointikertomuksen, kyselyjen ja mit-
tareiden seuraaminen ja toiminnan oh-
jaaminen tulosten perusteella.  

- Lasten ja nuorten äänen kuuleminen.  
- Palveluiden esittelyfoorumin edellytysten 

luominen.  

2. Yhteistyön kehittäminen - Tutustuminen eri sektorien palveluihin ja 
yhteistyön kehittäminen kunnan, seutu-
kunnan sekä 3. sektorin kesken.  

3. Harrastusmahdollisuuksien parantami-
nen  

- Matalan kynnyksen harrastusten mah-
dollistaminen.  

- Hyvien toimintatapojen etsiminen yli kun-
tarajojen.  

4. Kunnan vetovoiman edistäminen - Valiokunnan toiminnasta tiedottaminen 
- keskustelun herättäminen 
- hyvien asioiden esiin nostaminen 
- palautekanavien luominen 
- keskeisten palveluiden turvaaminen. 

 
Hyvinvointivaliokunnan tehtävänä on seurata hyvinvoinnin kehitystä ja ohjata palveluiden järjestämistä 
asiakaslähtöisesti palvelutarpeita ja käytettävissä olevia resursseja yhteen sovittaen. 

Hyvinvointivaliokunnan strategisiksi kehittämiskohteiksi 2018-2021 on valittu perheiden hyvinvoinnin 
edistäminen, yhteistyön kehittäminen, harrastusmahdollisuuksien parantaminen ja kunnan vetovoiman 
edistäminen.  

Hyvinvointivaliokunnalla oli tilinpäätösvuonna yhdeksän kokousta. Hyvinvointivaliokunnan tehtävät ovat 
toteutuneet mm. ohjaamalla kunnanhallituksen päätettäväksi menevien asioiden valmistelua, kuule-
malla asiantuntijoita, tutustumalla olemassa olevien kuntapalveluiden nykytilaan ja ohjaamalla yhteisö-
jen avustuksia koskevien asioiden valmistelua.  
 
Hyvinvointivaliokunta on käsitellyt kokouksissaan liikunta-, nuoriso- ja kulttuuripalveluiden ajankohtaisia 
asioita, liikunnan, nuorison ja kulttuurin toiminta-avustuksien painopistealueita, tarkastuslautakunnan 
arviointikertomusta, Suupohjan seutuinfo-seminaarin näkökulmia alueen väestökehityksen ja koulutuk-
sen haasteista, kansalaisopiston hallinnon tilannetta, työsuojelun ajankohtaisia aiheita, oppivelvollisuu-
den laajenemista sekä toteuttanut itsearvioinnin päättyneestä valtuustokaudesta.   
 
Uuden valtuustokauden aloitettua hyvinvointivaliokunta on tutustunut valiokuntamalliin, saanut ajan-
kohtaiskatsauksen yhtenäiskoulusta ja lukiosta sekä varhaiskasvatuksesta, käsitellyt osallisuusohjel-
maa ja osallisuustoimia kunnassa, tutustunut talousarvioon sekä käsitellyt ideapankin aloitteita ja Kes-
kustan valtuustoaloitetta lapsimyönteisyydestä. Uuden valtuustokauden alusta, kunnan hallintoraken-
neuudistuksen myötä, hyvinvointivaliokunnan vastuuviranhaltijana sivistysjohtajan ohella toimii myös 
osallisuusjohtaja. 
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 Yhdyskuntarakennevaliokunta 

 

 
Yhdyskuntarakennevaliokunnan strategiset kehittämiskohteet 2018-2021 

 

Kehittämiskohde Toteuttamissuunnitelma 

1. Uudenaikaisen senioriasumisen kehittä-
minen 

- kaavoitus 
- esteettömyys 
- kunnan vuokratalojen remontointi 
- tulevaisuusseminaarin järjestäminen 

2. Kyläinfra - vesihuollon varmistaminen 
- tiestön ylläpito 
- tietoverkot 

3. Kiinteistöstrategia - Teuvan Vuokratalot Oy:n/kunnan omis-
tuksessa olevan kiinteistökannan yhdis-
täminen 

- vapaiden teollisuuskiinteistöjen ja –toimi-
tilojen aktiivinen markkinointi 

- kunnan kiinteistökannan mitoittaminen 
todellista tarvetta vastaavaksi 

4. Kuntalaisten hyvinvoinnin tukeminen - harrastustilat, -paikat, liikennejärjestelyt 
- yhteistyö hyvinvointivaliokunnankanssa 
- viihtyvyyden lisääminen/”markit komi-

aksi” 

 
Yhdyskuntarakennevaliokunnan tehtävänä on seurata yhdyskuntarakenteen kehitystä ja ohjata palve-
luiden järjestämistä asiakaslähtöisesti palvelutarpeita ja käytettävissä olevia resursseja yhteen sovit-
taen, ja ohjata kunnan infran kehittämistä ja kunnossapitoa kunnan strategialinjausten mukaisesti. 
 
Yhdyskuntarakennevaliokunta (1.8.2021 alkaen elinvoimavaliokunta) on kokoontunut vuoden 2021 ai-
kana kahdeksan kertaa. Ensimmäisessä kokouksessa päätettiin talouden tasapainottamisohjelman 
mukaisesta kokouskustannusten pienentämisestä talkookokouksen muodossa, käytiin läpi tarkastus-
lautakunnan tarkastuskertomus sekä keskusteltiin Uusiutuvat Energiat – investointi vaihtoehdoista.  
 
Kevään toinen kokous oli yhteinen hyvinvointivaliokunnan kanssa. Kokouksessa vieraillut työsuojelu-
päällikkö Ann-Christine Nissén kertoi koronatilanteesta ja sen vaikutuksista henkilöstöön. Kokouksessa 
valiokunnat kävivät yhdessä läpi valtuustokauden 2017-2021 työn itsearviointikyselyn vastaukset sekä 
laativat itsearvioinnin yhteenvedon. 
 
Vuoden kolmannessa kokouksessa huhtikuussa käsiteltiin tarkemmin Uusiutuvat Energiat- investointi-
vaihtoehtoja. Valiokunta ohjeisti yhdyskuntarakennetoimialaa selvittämään mahdollisia investointeja, 
joilla voidaan vähentää öljyn käyttöä. Selvitys aloitetaan isoista kiinteistöistä ja selvitetään samalla läm-
mönvaihtimien toimivuus.  
 
Neljäs kokous järjestettiin kesäkuussa ennen lomakauden alkua. Kokouksessa käytiin läpi tarkastus-
lautakunnan arviointikertomuksen yhdyskuntarakennetoimialaan liittyen esiin nostetut huomiot sekä 
keskusteltiin valmistuneesta yhtiöittämisselvityksestä, joka koskee yhdyskuntarakennetoimialan kiin-
teistöhoito- sekä ruoka- ja puhtauspalvelujen yhtiöittämistä. Selvityksestä käytiin laajaa keskustelua ja 
lopuksi valiokunta merkitsi selvityksen tiedoksi.  
 
Kesän aikana vaihtui valtuustokausi. Syksyn ensimmäisessä kokouksessa esiteltiin uudelle valiokun-
nalle valiokuntamallin periaatteet. Samassa yhteydessä valiokunta määritteli itselleen tehtävät kaudelle 
2022-2026.  
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Kunnanhallitus antoi syyskuun kokouksessa elinvoimavaliokunnalle tehtäväksi tarkastella yksityistei-
den talvikunnossapidon periaatteita. Elinvoimavaliokunta päätti aloittaa selvityksen avustusmalliin siir-
tymisestä. Selvitykseen liittyen valiokunta kuuli Teuvalaisten ja Kurikkalaisten yksityisteiden vastuuhen-
kilöitä nykyisen talvikunnossapitomallin ja vaihtoehtoisen avustusmallin toimivuudesta.  
 
Marraskuussa TE-toimistolta Pirkko-Liisa Kopakkala ja Ulvi Urbel-Suvanto kävivät esittelemässä työlli-
syyden kuntakokeilun tämän hetkisen tilanteen. Työllisyyden alueelliset kuntakokeilut ovat käynnisty-
neet 1.3.2021 ja jatkuvat aina 30.6.2023 asti. Kokeilun aikana kunta vastaa suuresta osasta TE-toimis-
tolle kuuluvista tehtävistä. Näihin kuuluvat muun muassa työnhakijan palvelut ja työllistymisen edistä-
minen.  

 Tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja 

 
Tarkastuslautakunta kokoontui vuoden aikana 10 kertaa. 
 
Teuvan kunnan tilintarkastusyhteisö on KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy. Tilintarkastaja on JHT-, HT 
–tilintarkastaja Ilari Karhu. Ilari Karhu on irtisanoutunut KPMG:n palveluksesta, mutta voi toimia 
KPMG:n vastuunalaisena tarkastajana tilivuoden 2021 tarkastuksen osalta, koska hänellä on tuntipe-
rusteinen työsuhde KPMG:n kanssa.  
 
 
 

2.3. Hallinto 
 
Hallinnon tavoitteet vuodelle 2021 
 

- Talouden tasapainottamisohjelman toteuttaminen ja seuranta 

- Sote-uudistukseen valmistautuminen 

- Henkilöstöstrategian päivitys 

- Sisäisen valvonnan ohjeistuksen päivittäminen 

- Konserniohjeen päivitys 

- Työllisyyden kuntakokeiluhankkeen toimenpiteet 

- Tiedonhallintalain täytäntöönpano 

- Kuntavaalien järjestäminen 

- Valtuustokauden vaihdoksen aiheuttamat toimenpiteet 

- Viestintään kohdistuvat toimenpiteet 

 
Merkittävin hallinnon tavoitteisiin vaikuttava asia vuonna 2021 oli organisaatiorakenneuudistuksen to-
teuttaminen 1.8.2021 alkaen, joka muokkasi 2020 suunniteltujen tavoitteiden vastuunjakoa ja vastuu-
alueita.  
 
Tavoitteista yhtenä merkittävimpänä, koko kunnallishallintoa läpileikkaava tavoite oli talouden tasapai-
nottamisohjelman toteuttaminen ja seuranta. Merkittävin osin tämä kohdistui talousarvio- ja -seuranta-
prosessiin, sillä monet muutokset kohdistuivat suoraan käyttötalouden talousarvioon ja investointei-
hin. 
 
Sote-uudistukseen valmistautuminen kohdistettiin merkittäväksi tavoitteeksi. Myös TE-palveluiden siir-
toon valmistelevan työllisyyden kuntakokeiluhankkeen toimenpiteet muodostavat osan hallinnon ta-
voitteita. 
 
Yleis- ja henkilöstöhallintoon liittyviä tavoitteita asetettiin henkilöstöstrategian päivittämiseksi, sisäisen 
valvonnan ohjeistuksen ja konserniohjeen päivittämiseksi, sekä tiedonhallintalain täytäntöönpanon 
varmistamiseksi.  
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Myös kuntavaalien järjestäminen ja uuden valtuustokauden sujuva vaihdos asetettiin tavoitteeksi. Yh-
tenä tavoitekokonaisuutena on lisäksi viestinnän toimenpiteet, joiden toteuttaminen kohdistuu kunnan 
eri yksiköitä läpileikkaavan poikkihallinnollisen viestintätiimin vastuulle. 
 

 Talous 

 
Hallinnon käyttötalousosan ulkoisten toimintakulujen toteutuma oli -24 500 540 
euroa. Summa sisältää Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymältä (LLKY) tilattavat sosiaali-, ter-
veys- ja ympäristöpalvelut, jotka muodostivat 89,4 prosenttia hallinnon kustannuksista. Vuoden 2021 
talousarviossa on varattu Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän maksuosuuksiin 21 369 000 
euroa. Kauhajoen kaupungin yhteistoimintalautakunta on kokouksessaan 29.6.2021 päättänyt sote-
palvelujen tilauksen muutoksesta, jolla Teuvan maksuosuutta on korotettu. Korotuksen perusteena ovat 
Covid-19 –taudin testauksen, jäljittämisen, rokottamisen ja hoidon kustannukset. Pääosan kustannuk-
sista muodostavat henkilöstömenot ja sairaanhoitopiirin testauskustannukset. Uusi maksuosuus yh-
teensä on 21 719 000 euroa.  
 
LLKY:stä saadun selvityksen mukaan Teuvan koko vuoden toteuma ylittyi 176 944 euroa. Teuvan ko-
konaismaksuosuudeksi muodostui 21 895 944  euroa.  
 
Alla olevassa taulukossa esitetään LLKY:n maksuosuuksien kehitys vuodesta 2014 eteenpäin. 
 

Kunta TP 2014 TP 2015 TP 2016 TP 2017 TP 2018 TP 2019 TP 2020 TP 2021 

Isojoen kunta 9 621 813 9 740 489 9 207 381 9 565 115 9 955 860 9 693 504 9 444 275 10 189 724 

Karijoen kunta 5 654 940 5 458 756 5 451 189 5 675 235 6 136 572 6 377 545 5 689 228 5 991 732 

Kauhajoen kaupunki 49 707 594 53 298 070 52 664 854 50 430 758 52 959 718 53 723 942 56 188 832 56 229 062 

Teuvan kunta 22 600 518 22 175 741 22 840 102 21 799 876 21 309 038 21 646 708 21 083 602 21 895 944 

Maksuosuudet yht. 87 584 865 90 673 056 90 163 526 87 470 984 90 361 188 91 441 699 92 405 937 94 306 462 

 
 
Hallinnon talousarviossa on mukana LLKY:n lisäksi merkittävä seudullinen palvelutuottaja Suupohjan 
Seutupalvelukeskus Oy (SPK).  
 
Kokonaisuudessaan hallinnon toimintakatteen toteuma budjettiin nähden oli 100 prosenttia. 
 
Automaattinen talousraportointi ja tulorekisteri  
 
Kunnat ja kuntayhtymät ovat raportoineet taloustietojaan automatisoidusti vuoden 2021 alusta lähtien. 
Valtiovarainministeriö vastaa taloustietojen tietosisältöjen ja teknisten kuvausten määrittelemisen edel-
lyttämän yhteistyön organisoimisesta. Valtiokonttori ylläpitää Kuntatalouden tietopalvelua, johon talous-
tiedot toimitetaan. Automatisoidun talousraportoinnin tavoitteena on vähentää taloushallinnon henkilös-
tölle erilaisista tiedonkeruista aiheutuvaa työtä.  
 
Automatisointi minimoi raportoinnin manuaaliset vaiheet, jolloin virheiden todennäköisyys raportoita-
vissa tiedoissa vähenee. Automatisointi myös tehostaa taloussuunnittelua ja helpottaa vertailun muihin 
kuntiin. Myös kuntien ja kuntayhtymien tiedolla johtaminen helpottuvat. Uudistuvan tiedonkeruun tulok-
sena on yhdenmukainen, ajantasainen ja luotettava tietopohja. 
 
Tulorekisteri on kansallinen sähköinen tietokanta, jonne ilmoitetaan tiedot maksetuista palkoista, eläk-
keistä ja etuuksista. Tulojen maksajat, kuten työnantajat ja etuuden maksajat, ilmoittavat tiedot tulore-
kisteriin reaaliaikaisesti, jokaisesta henkilöstä ja maksutapahtumasta erikseen. Palkkatiedot ovat tulo-
rekisterissä vuodesta 2019 alkaen ja eläke- ja etuustiedot vuodesta 2021 alkaen. Elokuuhun 2021 men-
nessä tulorekisteriin on ilmoitettu palkka- ja etuustietoja yhteensä 4,8 miljoonasta henkilöstä. Kunnilla 
ja kuntayhtymillä on ollut oikeus käyttää rekisteriä maksuja määrätessä 1.1.2020 alkaen 
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Hyvinvointialueen valmistelu 
 
Kunnanhallitus antoi kokouksessaan 15.2.2021 (41 §) lausunnon hallituksen esitysluonnoksesta edus-
kunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen lainsäädäntöön sekä eräihin muihin lakeihin 
tehtävistä muutoksista sote-uudistuksesta johtuen (Sote100). Kunnanhallitus totesi kokouksessaan 
17.5.2021 lausuntopyyntöön luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi hyvinvointialueiden ja HUS-yh-
tymän toiminnan valmistelun rahoituksesta vuosina 2021 ja 2022 olevan tärkeää, että hyvinvointialuei-
den valmisteluun varataan riittävät resurssit ja kunnille korvataan valmistelusta niille aiheutuvat kustan-
nukset. 
 
Kunnanvaltuustolle pidettiin uudistukseen liittyvien Etelä-Pohjanmaan hankkeiden esittely ja keskuste-
lutilaisuus 16.3.2021. 
 
Eduskunta hyväksyi 23.6.2021 hyvinvointialueiden perustamista koskevat lait. Tasavallan presidentti 
on vahvistanut lait ja ne ovat alkaneet tulla voimaan asteittain 1.7.2021 alkaen. 
 
Ns. voimaanpanolain 8 § mukaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin vastaa hyvinvointi-
alueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelusta siihen saakka, kunnes aluevaltuusto on 
valittu ja aluevaltuuston asettama aluehallitus on aloittanut toimintansa. Etelä-Pohjanmaan hyvinvointi-
alueen kunnat, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon yhteistoiminta-alueet, sairaanhoitopiiri, erityis-
huoltopiiri ja pelastustoimi ovat tehneet yhtäpitävät päätökset väliaikaisen valmistelutoimielimen nimeä-
misestä.  
 
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitus asetti päätöksellään 2.8.2021 § 131 väliai-
kaisen valmistelutoimielimen ja nimesi valmistelutoimielimen jäsenet. Ns. Pre-VATE organisoitui väliai-
kaiseksi valmistelutoimielimeksi (VATE). Toimielimessä on mukana Teuvan kunnasta kunnanvaltuus-
ton puheenjohtaja ja Etelä-Pohjanmaan soteuudistuksen poliittisen ohjausryhmän puheenjohtaja Esko 
Lehtimäki.  
 
VATE kokoontui elokuun aikana kolmeen kertaan, ensimmäinen kokous järjestettiin 10.8.2021. Käyn-
nistämiskokouksessa mm. perustettiin muutosjohtajan virka ja toimielimen jaostot. Nimeämiset jaostoi-
hin toteutettiin seutukunnallisesti. Teuvan kunnasta nimettiin VATEn yhdyspintajaoston jäseneksi osal-
lisuusjohtaja Miika Kataja sekä omaisuus- ja kiinteistöjaoston varajäseneksi tekninen johtaja Matti Ha-
kola. 
 
Valmistelun tueksi sovittiin asiantuntijapalveluiden hankkimisesta sekä hyvinvointialueelle siirtyvien so-
pimusten selvittämisestä. Etelä-Pohjanmaan edustajat nimettiin aluelähtöiseen valmisteluun, HR-vas-
tuuvalmistelijoiden verkostoon ja sen alatyöryhmiin sekä sosiaali- ja terveysministeriön tilannekuvakes-
kusteluihin. VATE on asettanut poliittisen seurantaryhmän, joka seuraa uudistuksen toimeenpanoa ja 
valmistelee poliittiseen päätöksentekoon liittyviä asioita. VATE on myös perustanut väliaikaisen yhteis-
toimintaelimen toimikaudekseen 1.7.2021–28.2.2022. 
 
Kunta on selvittänyt syksyn 2021 aikana hyvinvointialueelle siirtyvää henkilöstöä, sopimuksia, kiinteis-
töjä, vastuita, sekä muita sote-siirtoon liittyviä kokonaisuuksia. Henkilöstöllä, esimiehillä ja myös kunta-
laisilla on ollut mahdollisuus osallistua ajoin lähes viikoittain järjestettyihin tietoiskuihin tai infoihin. Työ-
ryhmätyöskentely mm. VATE:n eri jaostojen alla on ollut kiihkeää. 
 
Valtionvarainministeriö myönsi Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen valmisteluun vuodelle 2021 
657 000 euroa. Lisäksi hankekokonaisuuteen kuuluvat ikääntyneiden palveluihin ja kotona asumisen 
edistämiseen kohdistuva IkäKoti-hanke sekä työkykyohjelmasta rahoitettu Toimeksi-hanke. 
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 Hallinto 

 
Vuoden aikana kunnanhallituksella oli 24 kokousta, jotka kokoukset 1-10 pidettiin sähköisinä etäyhteyk-
sin. Kunnanhallitus käsitteli yhteensä 306 asiaa. Kesäkuun 7. päivän kokouksen yhteydessä hallitus 
vieraili Perälän kylällä kylätalo Kemulassa. 
 
Hallintouudistus 1.8.2021 alkaen 
 
Teuvan kunta toteutti merkittävän hallintouudistuksen nykyisen, loppusuoralla olevan valtuustokauden 
alkaessa. Kunta lakkautti kaikki lautakunnat lakisääteisiä lautakuntia lukuun ottamatta. Tilalle perustet-
tiin kaksi valiokuntaa, hyvinvointivaliokunta ja yhdyskuntarakennevaliokunta, jotka eivät tee päätöksiä 
vaan antavat poliittista ohjausta asioiden valmisteluun. Jokaisella valtuutetulla on paikka joko valiokun-
nassa tai kunnanhallituksessa. Päätösvaltaa käyttävät kunnanvaltuusto, kunnanhallitus ja viranhaltijat. 
Valtuustokauden vaihteessa toteutetussa uudistuksessa ei tehty muutoksia viranhaltijaorganisaatioon 
muutoin kuin edellä mainitun päätösvallan delegoinnin osalta.  
 
Sote-uudistus toteutuessaan 1.1.2023 pienentää merkittävästi kunnan menoja ja tuloja. Yhteistoiminta-
alueen toimintaan vaikuttaminen ja ohjaus jäävät pois kunnan tehtävistä. Kunta neuvottelee yhteistyötä 
hyvinvointialueen kanssa erityisesti terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä sekä muissa jaetuissa 
tehtävissä. Sote-uudistuksen toteutumisen jälkeen ns. uuden kunnan tehtävissä korostuvat elinvoiman 
edistäminen, koulutus, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä yhdyskuntatekninen infrastruktuuri.  
 
Teuva on kunnanhallituksen toimeksiannosta toteuttanut yhtiöittämisselvitystä siivouksen, kiinteistön-
hoidon ja ruokapalvelujen osalta. Selvityksen kuluessa arvioitiin, että jos näitä palveluja päädyttäisiin 
yhtiöittämään, yhdyskuntarakenteen toimiala muodostuisi kunnan organisaatiossa huomattavasti ny-
kyistä pienemmäksi niin henkilöstömäärällä kuin määrärahojen suuruudellakin mitattuna. Näistä muu-
toksista johtuen toimialarakenne muuttuisi epäsuhtaiseksi. Teuvan kunnassa olisi suuri hyvinvointipal-
velujen toimiala ja kaksi pienempää toimialaa, hallinto ja yhdyskuntarakenne.  
 
Kunnanhallitus käsitteli hallintouudistusta ja sen valmistelua iltakoulussa 18.1.2021 ja kunnanvaltuusto 
valtuustoseminaarissa 26.1.2021. Näiden keskustelujen perusteella päädyttiin toteuttamaan hallinto-
malli, jossa kunnan toiminnot jaetaan kolmeen toimialaan, joiden nimet ovat osallisuus, oppiminen ja 
elinvoima. Osallisuuden toimialaan kuuluvat päätöksenteko, toimielimet, vaalit, järjestöyhteistyö, hank-
keet, osallistuva budjetointi, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, nuoriso-, liikunta- ja kulttuuripalve-
lut, kirjasto, viestintä ja ehkäisevä päihdetyö. Oppimisen toimialaan kuuluvat varhaiskasvatus, esi-, pe-
rus- ja lukio-opetus, kansalaisopisto, joukkoliikenne ja henkilöstöasiat. Elinvoiman toimialaan kuuluvat 
elinvoima, yhdyskuntarakenne, työllisyys ja konserniohjaus sekä talous. Nykyiseen tapaan kunnanhal-
litus nimeää toimialajohtajat toimialan johtavien viranhaltijoiden joukosta. Uudessa mallissa valiokuntia 
ovat hyvinvointi- ja elinvoimavaliokunta, joista elinvoimavaliokunta perii mm. elinkeinojen edistämisen 
lisäksi myös yhdyskuntarakennevaliokunnalta jääneet tehtävät. 
 
Hallintouudistuksen toteuttaminen mahdollistaa Teuvan kunnan osalta tulevaisuuden kunnan tehtävien 
ja roolin ajattelun. Hallintouudistus mahdollistaa nykytilannetta toimivammat tehtävänkuvat ja mahdol-
lisuudet ruuhkahuippujen joustavaan hoitamiseen ja sijaistuksiin. Kunnanvaltuusto hyväksyi hallintouu-
distuksen toteuttamisen kokouksessaan 8.2.2021 (8 §). Kuntavaalien siirtymisen vuoksi hallintouudis-
tus toteutettiin 1.8.2021 alkaen. 
 
Kunnanhallituksen iltakouluissa käytyjen keskustelujen perusteella hallintouudistuksen talouden tehtä-
vien toteuttamiseksi päätettiin palkata taloussihteeri kunnan omaan organisaatioon. Hallintojohtajan 
virka lakkautettiin ja tilalle perustettiin osallisuusjohtajan virka. Osallisuusjohtaja aloitti tehtävässään 
2.8.2021 ja taloussihteeri viikkoa myöhemmin 9.8.2021. 
 
Uutta organisaatiorakennetta on pantu täytäntöön loppuvuonna 2021, jolloin mm. vastuualueita on sel-
keytetty ja talousrakennetta on valmisteltu uuden organisaatiorakenteen vaatiman taloussuunnittelun, 
seurannan ja raportoinnin varalle. Vuodenvaihe näyttäytyy kuitenkin vielä siirtymävaiheena, jolloin osa 
vanhasta rakenteesta periytyvistä tehtävistä hakee vielä paikkaansa uudessa organisaatiorakenteessa. 
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Vaikuttamistoimielimet vanhus- vammaisneuvosto sekä nuorisovaltuusto 
 
Hallinnon talousarvio sisältää hyvinvointi- ja yhdyskuntarakennevaliokunnan sekä kahden vaikuttamis-
toimielimen eli nuorisovaltuuston ja vanhus- ja vammaisneuvoston kustannukset. 
 
Vanhus- ja vammaisneuvosto kokoontui vuonna 2021 ensimmäisen kerran 2.6.2021. Kulttuuritalo 
Orrelassa järjestyssä kokouksessa esiteltiin Teuvabiili-hanketta, kuultiin hyvinvointikoordinaattori 
Henna Kallion terveiset sekä annettiin vanhus- ja vammaisneuvoston toimikauden päättymisen takia 
evästykset seuraavalle neuvostolle. Evästyksissä painotettiin mm. yhteistyön ja verkostojen tärkeyttä 
sekä digitalisaation tuomia haasteita. Lisäksi kokouksessa keskusteltiin Rinnemajan kehittämisestä, 
Hopearinteen palveluista ja digipalveluiden saavutettavuudesta. 
 
Toisessa kokoontumisessaan 23.11.2021 vanhus- ja vammaisneuvosto järjestyi uudestaan alkavan 
valtuustokauden johdosta. Uusi neuvosto kuuli väistyvän neuvoston evästykset ja samalla uutena sih-
teerinä ja esittelijänä toimiva osallisuusjohtaja Miika Kataja esittäytyi. Tilaisuudessa esiteltiin kunnan 
toimialaorganisaatiomuutosta sekä käytiin läpi Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelutilan-
netta. Leena Sahankangas toi kuulumisia Kuuloliiton ja Etelä-Pohjanmaan kuuloyhdistyksen Hilja-se-
minaarista. Lisäksi käsiteltiin valmisteilla olevaa kuntastrategiaa 2021-2025. Muina asioina keskusteltiin 
Mobiilit kyliin! -hankkeen valmistelusta sekä kevään 2022 aluevaaleista. 
 
Nuorisovaltuusto aloitti kautensa järjestäytymiskokouksella, joka pidettiin 12.1.2021. Kokouspaikkana 

toimi nuorisotila Klubi. Järjestäytymiskokouksessa äänestettiin tulevan kauden pu-
heenjohtaja, sihteeri ja valittiin varapuheenjohtaja.  
 
Toinen kokous pidettiin 9.2.2021, jossa käytiin läpi toimintasuunnitelma sekä suun-
niteltiin tulevaa ryhmäyttämisviikonloppua. Kauden kolmas kokous oli 13.3.2021 ja 
se pidettiin Parrassa ryhmäyttämisretken aikana. Kokous oli talkookokous, jossa 
suunniteltiin tulevaa kautta ja ryhmäyttämisretkellä kasvatettiin nuorisovaltuuston 
yhteishenkeä. Neljäs kokous pidettiin 6.4.2021 Klubilla ja kokouksessa ideoitiin vaa-

lipaneelia. Tapahtuma oli suunniteltu lukioikäisille. Toukokuussa järjestettiin yhtenäiskoululla kuntavaa-
liehdokkaiden haastattelu, joka onnistui mainiosti. Nuva myös osallistui peruskoulunsa päättävien yh-
deksäsluokkalaisten juhlaan lahjoittamalla yhdelle yhteiskunnallisissa aineissa menestyneelle oppi-
laalle stipendin.  
 
Lisäksi suunniteltiin kesälle erilaisia 
haasteita ja tapahtumia, joista päätettiin 
järjestää pullonpalautus -kilpailun. Kil-
pailu järjestettiin 21.6. - 4.7.2021 väli-
senä aikana. Kilpailuun osallistuneista 
kolme parasta palkittiin. Elokuussa 17.8. 
järjestetyssä kokouksessa aloitettiin 
suunnittelemaan nuorisovaltuuston info-
tilaisuutta sekä mietittiin eri tapoja tukea 
koulua.  
 
Syksyllä järjestettiin nuorisovaltuuston 
toiminnan esittely lukiolaisille ja yläkou-
lun 9-luokkalaisille. Lisäksi tehtiin kysely 
siitä, mitä nuoret toivoisivat nuorisoval-
tuuston toiminnalta. Järjestettiin nuori-
sovaltuuston vaalit, joskin hakijoita oli 
sen verran, että kaikki ehdolle asettu-
neet valittiin. Joulukuusipuistoon osallistuttiin teemalla Pohjalaisuus. 
 
Nuorisovaltuuston edustajat ovat osallistuneet aktiivisesti myös kunnanvaltuuston sekä valiokuntien ko-
kouksiin, sekä kunnanhallituksen kokouksiin nuoria koskettavissa asioissa. 

Takana vasemmalta: Ville Penttinen, Erno Honkanen, Puheenjohtaja Luukas 
Kormano, Luka Kesti. Edessö vasemmalta sihteeri Emilia Humalamäki sekä va-
rapj Jenna Santikko 
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 Henkilöstö 

 
Alkuvuoden aikana laadittiin henkilöstöraportti vuoden 2020 toiminnasta, koulutuskorvaushakemus ja 
korvaushakemus työterveyshuollon kustannuksista edelliseltä vuodelta. Henkilöstöraporttia käsiteltiin 
kunnanvaltuustossa 8.2.2021. Koko henkilöstön kehityskeskustelut toteutettiin esimiesten organi-
soimana maaliskuun loppuun mennessä.  
 
Teuvan kunnan kesätyöpaikat nuorille olivat avoinna 27.1. – 5.3.2021 välisen ajan. Ilmoitus oli kunnan 
verkkosivuilla ja julkaistiin Tejukassa. Lisäksi kesätyöpaikoista kerrottiin kunnan sosiaalisen median 
kanavissa. Hakemuksia tuli yhteensä 36 kappaletta. Kesätyöntekijät valittiin esimiesten kanssa yhteis-
työssä 16.3.2020. Esimiehet vastaavat kesätyöntekijöiden työsopimuksista ja perehdytyksestä. Kun-
taan palkattiin kesäksi yhteensä 23 nuorta. 
 
Teuvan kunnan yhteistoiminta- ja työsuojeluryhmän (YTR) kokouksessa tammikuussa käsiteltiin työter-
veyshuollon korvaushakemus vuoden 2020 kustannuksiin, henkilöstön kouluttautuminen vuonna 2020, 
Teuvan kunnan henkilöstöraportti vuodelta 2020 ja työsuojelun toimintaohjelma 2021. Helmikuun ko-
kouksessa käsiteltiin hallintouudistuksen valmistelua. Kesäkuun kokouksessa käsiteltiin yhdyskuntara-
kennetoimialan toimintojen yhtiöittämisen ja konsernirakenteen uudistamisselvityksen tilannetta. Loka-
kuun kokouksessa yhteistoiminta- ja työsuojeluryhmä järjestäytyi uudelleen uuden valtuustokauden 
aluksi. Samassa kokouksessa hyväksyttiin uuden työterveyshuollon toimintasuunnitelma vuosille 2022-
24, käsiteltiin kunnan keittiötoimintaa TEAK Oy:n tiloissa, tietojen luovuttamista hyvinvointialueille sekä 
valtuustoaloitetta koskien johtoryhmän täydentämisestä. Joulukuun kokouksessa käsiteltiin talousar-
viota 2022 sekä taloussuunnitelmia 2023-26 sekä uuden päiväkodin käyttöönottoa ja yhteistoiminta-
neuvottelua siihen liittyen. 
 
Säännölliseen esimiestyöhön panostamista jatkettiin edelleen. Kuukausittaiset esimiespalaverit valmis-
tellaan yhteistyössä työsuojelun kanssa. Jokaiseen palaveriin valmistellaan ajankohtaisasioiden jaka-
misen lisäksi esimiestyötä kehittävä teema. Tilinpäätösvuonna pidettiin yhteensä yhdeksän esimiespa-
laveria. Teemoina olivat mm. tietosuoja-asiat, digitaalisuus ja kuntastrategian päivittäminen sekä esi-
miehen oma hyvinvointi. Johtoryhmä piti tilinpäätösvuonna 43 kokousta. 
 
Kunta-alan virka- ja työehtosopimuksiin 2020–2021 sisältyy paikallinen järjestelyerä, jonka mukaan 
palkkoja korotettiin 1.4.2021 alkaen. Erän suuruus laskettiin sopimusalan palkkasummasta mahdolli-
simman tavanomaiselta kuukaudelta. Teuvan kunnassa järjestelyerän laskelmassa käytettiin marras-
kuuta 2020. Paikallisen järjestelyerän käyttämiseen ja kohdentamiseen oli kullakin sopimusalalla omat 
määräykset ja ohjeet. 
 
Paikalliseen järjestelyerään käytettiin  
- 0,8 % laskettuna OVTES:n piiriin kuuluvien palkkasummasta  
- 0,8 % kunnallisen teknisen henkilöstön palkkasummasta 
- 0,8 % kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) palkka-summasta 
- 0,8 % TTES:n palkkasummasta 
 
Teuvan kunta ja järjestöjen edustajat neuvottelivat paikallisesta järjestelyerästä 18.3.2021, 24.3.2021 
ja 30.3.2021. Kunnanhallitus hyväksyi paikallisen järjestelyerän käytön kokouksessaan 12.4.2021 (87 
§). 
 
Työterveyshuollon palvelut Teuvan kunnalle järjestävä Mehiläinen irtisanoi kirjeellään 25.2.2021 sopi-
muksen palvelujen tuottamisesta päättymään 31.8.2021. Irtisanominen on sopimuksen mukainen. So-
pimuksen irtisanomisen jälkeen selviteltiin vaihtoehtoja palvelun hankkimiseksi. Pitkä irtisanomisaika 
mahdollisti hankinnan kilpailuttamisen, eikä perustetta suorahankinnalle näin ollen ollut olemassa. Kun-
nanjohtaja valmisteli edellisen vuonna 2018 toteutetun kilpailutuksen pohjalta tarjouspyynnön, jonka 
kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan 12.4.2021 (88 §). Kunnanhallitus päätti 7.6.2021 (146 §) valita 
tarjousten vertailupöytäkirjaan perustuen Teuvan kunnan työterveyspalveluiden toimijaksi 1.9.2021 al-
kaen Oy Kristinamedi Ab:n. 
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Vuonna 2020 kaikkiin Suomen kuntiin vaikutti koronaviruspandemia. Ensimmäiset tiedotteet Teuvan 
kunnan henkilöstölle annettiin 9.3.2020. Tämän jälkeen tilanne kehittyi hyvin nopeasti. Suomen halli-
tuksen antamien suositusten pohjalta toimintoja suljettiin laajasti maaliskuun puolivälissä 2020. Viimei-
sen vuoden aikana Teuvan kunnassa on tehty paljon työtä ahkerasti, sitoutuneesti ja innovatiivisesti. 
Henkilöstö on sulkenut ja avannut palveluja, muokannut niitä sekä luonut kokonaan uusia toimintamal-
leja muutamien päivien varoitusajalla. Lähityössä olleet ovat työskennelleet uuden koronavirustilanteen 
uhkaamana päivittäin. Etätyöhön siirryttiin kaikkialla, missä se oli mahdollista. Kaiken tavoitteena on 
ollut kuntalaisten ja yrittäjien palveleminen poikkeuksellisessa tilanteessa. Tähän perustuen kunnan-
hallitus hyväksyi kokouksessaan 29.3.2021 (66 §) henkilöstön huomioimisen hyvinvointiseteleillä, joi-
den arvo on työsuhteen pituudesta vuoden 2020 aika riippuen 30-60 euroa. Hyvinvointisetelin sai käyt-
tää 31.12.2021 mennessä teuvalaisissa palveluissa. 
 

 Työllisyydenhoidon palvelut 

 
 
Vuoden 2021 aikana Teuvan kunnalla oli palkkatuella työllistettynä yhteensä viisi henkilöä. 
 
Suupohjan koulutuskuntayhtymä – Vuoksi työllisyydenhoidon palvelut 
 
Suupohjan koulutuskuntayhtymä Vuoksi vastaa Suupohjan seutukunnan alueella Kauhajoen kaupun-
gin, Teuvan, Isojoen ja Karijoen kuntien työllisyyspalveluista. Työllisyyspalvelut ovat muodostuneet 
vuosien saatossa merkittävään rooliin kuntien palvelukokonaisuudessa. Työttömyys sivuaa välillisesti 
kaikkia kunnan toimialoja ja kokonaisuuden huomioiminen osana kuntien tulevien toimintojen suunnit-
telua on tärkeää. Aktiivisella työllisyydenhoidolla voidaan vaikuttaa kunnille työttömyydestä aiheutuviin 
kustannuksiin ja edistää asiakkaiden tulevaisuuden suunnittelua. Työllisyyspalveluita kehitetään ja to-
teutetaan siten, että niillä voidaan vastata kasvaviin tarpeisiin. Yksilöllisesti räätälöidyillä palveluilla 
edistetään, sekä koulutukseen, että työmarkkinoille kiinnittymistä. Osana Suupohjan Koulutuskuntayh-
tymää työllisyyspalveluiden toimintaa on mahdollista entistä selkeämmin toteuttaa yhdessä koulutus-
palveluiden kanssa. Tärkeää on myös tiivis yhteistyö kuntien elinkeinopalveluiden kanssa. Toiminnalla 
on taloudellinen vaikutus kunnille työttömyydestä aiheutuviin kustannuksiin. 
 
Työllisyyspalvelut toimivat Suupohjan koulutuskuntayhtymässä omana tulosyksikkönään. Kunnille to-
teutettavat palvelut määritellään vuosittain vahvistettavalla ostopalvelusopimuksella. Teuvan kunta osti 
työllisyyspalveluita vuonna 2021 124 000 eurolla.  
 
Työpajatoimintaan osallistui vuoden 2021 aikana 35 henkilöä. Asiakkaiden työmarkkina-aseman, työl-
listämistä edistävien toimenpiteiden ja niiden keston mukaisesti voidaan laskennallisesti määritellä ar-
vio toiminnan taloudellisesta vaikutuksesta, joka oli Teuvan kunnan osalta vuonna 2021 235 119 euroa. 
Työpajatoiminnan taloudellinen vaikutus muodostuu säästöinä kunnan osarahoittaman työmarkkina-
tuen osalta, sekä työtoiminnan järjestämisestä maksettavista korvauksista. 
 
Valmennustoiminnalla on kunnalle pitkäkestoinen taloudellinen vaikutus kuntien osarahoittaman työ-
markkinatuen lisäksi myös verotuloina. Valmennukseen osallistui vuonna 2021 70 henkilöä. Heistä tut-
kintoon johtavaan koulutukseen siirtyi 11 henkilöä, avoimille työmarkkinoille työhön tai oman yrityksen 
on perustanut 13 henkilöä ja muihin työllistymistä edistäviin toimenpiteisiin 35 henkilöä. Myös valmen-
nustoiminnan osalta voidaan laskennallisesti määritellä arvio toiminnan taloudellisista vaikutuksista. 
Laskennassa otetaan huomioon työnhakijoiden työmarkkina-asema, työllistämistä edistävien toimenpi-
teiden kesto sekä avoimille työmarkkinoille sijoittuneiden ja koulutukseen kiinnittyneiden asiakkaiden 
määrä. Arvio valmennustoiminnan osalta muodostuvista taloudellisista vaikutuksista Teuvan kunnalle 
on 504 239 euroa, josta verotulojen osuus efektiivisen veroasteen mukaan on 43 336 euroa. 
 
Nuorten työpajatoimintaan osallistui vuoden 2021 aikana 15 teuvalaista nuorta. Etsivän nuorisotyön 
asiakaskontaktien määrä Teuvan kunnan alueella oli vuoden 2021 aikana yhteensä 408 kontaktia.  
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Työllisyyden edistämisen kuntakokeilu 
 
Etelä-Pohjanmaan seudun työllisyyden edistämisen kuntakokeilu käynnistyi 1.3.2021 alkaen. Kuntako-
keilun tehtävänä on yhteen sovittaa valtion ja kuntien resursseja, osaamista ja palveluja.  Kuntakokeilun 
aikana kehitetään työnhakijoiden palveluja ja palvelumalleja, joiden avulla voidaan nykyistä tehokkaam-
min tunnistaa asiakkaiden yksilölliset palvelutarpeet, osaamisen kehittämistarpeet sekä mahdolliset 
työllistymisen esteet. Keskeisenä tavoitteena on edistää kuntakokeilussa mukana olevien kuntien elin-
voimaa ja kasvua tukevia palveluja tuomalla ratkaisuja osaavan työvoiman saatavuuteen alueiden yri-
tyksille.  
 
Kuntakokeilun tehtävistä on säädetty laki, joka on määräaikainen ja on voimassa 1.3.2021-30.6.2023. 
Kuntakokeiluun on siirretty edellä mainituksi määräajaksi julkisten työvoima- ja yrityspalvelujen järjes-
tämisvastuuta kunnille sekä henkilöresursseja ja päätösoikeus työllisyysmäärärahojen käyttöön. Halli-
tusohjelmassa on sitouduttu pysyvän kuntavetoisen työllisyyspalvelurakenteen luomiseen kokeilujen 
välittömäksi jatkoksi. Te-palveluiden tehtävät siirtyvät pysyvästi kuntien vastuulle vuoden 2024 aikana. 
Kuntakokeilulain voimassaoloa säädetään jatkettavaksi pysyvään palvelurakennemuutokseen siirtymi-
seen saakka.  
 
Etelä-Pohjanmaan seudun työllisyyden kuntakokeilussa ovat mukana Alavuden kaupunki, Kauhajoen 
kaupunki, Kurikan kaupunki, Teuvan kunta, Isojoen kunta, Karijoen kunta ja Soinin kunta. Suupohjan 
koulutuskuntayhtymä vastaa kuntakokeilun johtamisesta ja hallinnoinnista, koordinoi kokeilun koko-
naistoteutusta kokeilualueella ja toimii kokeilualueen kuntien yhteystahona TE-hallinnon ja ministeriöi-
den suuntaan sekä huolehtii tiedonkulusta kokeilualueen kunnille 
 
TOIMEKSI -hanke 
 
Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 25.6.2020 (145 §) Teuvan kunnan osallistuvan TOIMEKSI -hanke 
2020-2022 (Työkykyohjelma) hankkeeseen. Hankkeen toiminta-aika on 1.10.2020 - 31.12.2022.
  
Työkykyohjelma on osa Sanna Marinin hallitusohjelmaa. Työkykyohjelmaa toteuttavat yhdessä sosi-
aali- ja terveysministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö. Ohjelman tarkoituksena on tukea osatyökykyisten 
työttömien ja pitkäaiakaistyöttömien työhön pääsyä ja työssä pysymistä. Ehkäistä työttömyyden pitkit-
tymistä ja työkyvyttömyyttä sekä lisätä heikossa työmarkkina-asemassa olevien työelämäosallisuutta.  

 
Toimeksi –hanke on maakunnan 18 kunnan yhteinen hanke ajalla 1.10.2020 – 31.12.2022. Toimenpi-
dekokonaisuudet ovat Työkyvyn tuki osaksi Tulevaisuuden sote-keskusta ja tuetun työllistymisen me-
netelmät. Hankkeessa työskentelee 4 työntekijää ja näiden lisäksi alueellamme toimii hankkeessa myös 
Kelan projektityöntekijä 100% työajalla.  
  
Toimeksi –hanke on edennyt suunnitelman mukaisesti. Hankkeen tavoitteena on, että työkyvyn tuen 
palvelut ovat saatavilla tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksesta ja toiminta on yhdenmukaista 
Etelä-Pohjanmaan alueella. Tavoitteena on rakentaa palvelua monialaisesti ja yhdessä koko alueen 
verkostotoimijoiden kanssa. Hankkeen Projektiryhmässä on osallistujia 17 eri organisaatiosta + koke-
musasiantuntija ja se on kokoontunut 6 kertaa vuoden 2021 aikana. Lisäksi hankkeen toimesta on ko-
koontunut työnyrkkejä syksyn 2021 ajan molempien toimenpidekokonaisuuksien osalta (Työkyvyn tuki 
osaksi Tulevaisuuden sote-keskusta ja tuetun työllistymisen menetelmät) ja näissä on ollut mukana 
osallistujia yli organisaatiorajojen koko Etelä-Pohjanmaan alueelta. Lisäksi hankkeen toimesta on 
kuultu syksyn 2021 aikana alueen toimijoita, kuten alueen Tyke-tiimitoimijoita sekä TYP terveydenhoi-
tajia.  
  
Hanke on pyrkinyt lisäämään alueen toimijoiden osaamista työkyvyn tuen palvelujen osalta ja tarjonnut 
koulutuksia alueen toimijoille vuoden 2021 aikana ja erilaisia koulutuksia on tarjolla myös vuonna 2022 
hankkeen toimesta. Syksyllä 2021 THL:n järjestämässä koulutuksessa Työkyvyn tuki – työkyvyn ja 
työllistymisen tuen koulutuksessa oli mukana 11 osallistujaa alueen eri organisaatioista. Lisäksi alueen 
toimijoille tarjottiin keväällä 2021 IPS toiminnallista menetelmäkoulutusta verkkokoulutuksena (Laatu-
kriteereihin perustuva työhönvalmennus). Etelä-Pohjanmaan alueen toimijoita on ollut aktiivisesti 
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mukana hankkeen projektiryhmässä, työnyrkeissä sekä koulutuksissa. Hankkeen toimesta on käynnis-
tetty myös erityisryhmien työkyvyn tuen tiimi syksyllä 2021, mikä palvelee koko Etelä-Pohjanmaan alu-
etta. Yhteistyössä TE-palvelujen TYKKI-pilotin kanssa on käynnistetty pilotti Järvi-Pohjanmaalla, missä 
on mukana Järvi-Pohjanmaan työttömiä työnhakijoita, joilla on oppimisen haasteita. Hankkeen ensim-
mäisenä vuotena on keskitytty ja priorisoitu resursseja enemmän toimenpidekokonaisuus 1:een ja toi-
sena vuotena mukaan tulee vahvemmin myös toimenpidekokonaisuus 2 eli sosiaalihuollon rooli työky-
vyn tukemisessa.  
 

 Kaavoitus, maanhankinta ja asuminen  

 
Paskoonharjun tuulivoimapuiston kaava on hyväk-
sytty 15.12.2014. EPV Tuulivoima Oy:lle on myön-
netty 23 tuulivoimalalle rakennuslupa 2015. Hank-
keen kaksi voimalaa on rakennettu 2018 (T7 ja 
T15) jätekeskuksen läheisyyteen. Lopuille 21:lle 
voimalalle EPV Tuulivoima Oy on hakenut uudet lu-
vat kaavan mahdollistaman 230 metrin kokonais-
korkeuden mukaisina. 2018 EPV Tuulivoima Oy 
haki vielä uudelleen luvat 230 metriä korkeille voi-
maloille (5,6 MW) joissa siivet pitenivät (136 m -> 
150 m) ja napakorkeus laski (162 m -> 155 m). 
Tuulivoimapuiston vuotuisen tuoton arvioidaan ole-
van noin 400 000 megawattituntia. Kantatie 67 ete-
läpuolelle on rakennettu uusi sähköasema hanketta varten. Tuulivoimalatornien nostot aloitettiin ke-
väällä 2021 ja voimalat näyttivät valmiilta vuoden lopussa. Niiden testiajot aloitettiin, mutta niiden 
käyttöönotto siirtyy 2022 vuoden keväälle. 

 
Fingrid Oyj on rakentamassa 400 kV muuntoasemaa Teiriläntien varrelle. Muuntoaseman rakentami-
sella helpotetaan Paskoonharjun tuulivoiman liittämistä kantaverkkoon. Sähköasema rakennetaan 
Fingrid Oyj:n omistamien Kristinestad-Tuovila 400 kV ja Kristinestad-Tuovila 110 kV voimajohtojen 
viereen. Muuntoasemalla 110 kV jännitteinen sähkö muunnetaan 400 kV jännitteeksi, jolloin sähkö 
saadaan tehokkaimmin siirrettyä 400 kV voimajohdossa kulutusalueille. Aluetta tarvitaan melko paljon 
(n. 31 ha), jotta yhtiö saa sijoitettua myös muuntoasemalta lähtevät paalut omalle alueelleen. Fingrid 
Oyj on ostanut useilta metsänomistajilta aluetta, ja myös kunta on myynyt tilasta 403-100-114 pohjois-
osan; kyseisen tilan eteläosa on entistä kaatopaikkaa. 
Alueelle johtava Teiriläntie on korjattu tulevia kuljetuksia kestäväksi, ja maastotyöt varsinaisella muun-
toasema-alueella on pääosin tehty. Muuntamokenttiä ja laitteita asennetaan. 
 
Saunamaan tuulivoimakaavahanke Viiatissa muodostuu kahdeksan tuulivoimalan kokonaisuudesta. 
Valtuusto on hyväksynyt 15.12.2014 Saunamaan osayleiskaavan. Tuulivoimaloista viisi sijoittuu Teu-
van ja kolme Kurikan puolelle. Megatuuli Oy:n hankkeelle on myönnetty rakennuslupa viidelle voima-
lalle. Hanke on ollut mukana myös Viiatin tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointimenette-
lyssä; eli lisääkin voimaloita on tulossa tulossa hankkeen jatkoksi Kurikan puolelle. Varsinainen luvan 
hakija Saunamaa Wind Farm Oy sai voimaloille muutosluvat 7.2.2018. Muutoksessa voimaloiden ko-
konaiskorkeus pysyy 210 metrissä, mutta roottorin halkaisija kasvaa 131 metristä 150 metriin. Voima-
loiden syöttökaapelien sijoitusluvat käsiteltiin viranomaislautakunnassa 23.5.2018 niiden metsänomis-
tajien osalta, jotka eivät ole tehneet maanvuokrasopimusta. Alueella on tehty myös maanmittaustoimi-
tuksia tiealueilla tarvittavien tielevennysten tekemiseksi. Hanketta varten on luvitettu kaksi sähköase-
maa. Syöttökaapeli- ja tieasiat saatiin kuntoon, kun hanketta ryhtyi hoitamaan OX2:n konsultti. 
Tuulivoimaloiden käyttöönottokatselmus pidettiin 22.9.2021. Katselmuksen jälkeen on täydennetty 
osoitetietoja, vastaavan työnjohtajan merkintöjä, jne. 
 
Äystön uuden asuntoalueen laajennusalueeksi ostettu pelto/metsäalue oli muodoltaan eteläreunasta 
hieman hankala ja tehoton tonttien muodostamiseen ja siksi se otettiin vuoden 2017 alussa mukaan 
tilusjärjestelyyn. Lisäksi tilusjärjestelyllä saatiin viereiset peltoalueet muodoltaan järkeviksi. 
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Tilusjärjestelyssä alueen pinta-alaksi muodostui 10,485 ha, eli peltoala pieneni n. 0,5 ha, mutta tehostui 
niin, että pohjoisosan metsä voidaan säilyttää. Uuden asuntoalueen eteläosa on saatu tilusjärjestelyllä 
tehokkaaksi ja tontit voidaan suunnata nyt optimaalisesti etelä / länsisuuntaan, sekä lisäksi saadaan 
muutama tontti lisää. Tilusjärjestelyn loppukokous pidettiin 22.10.2020. Osallistumis- ja arviointisuun-
nitelma hyväksyttiin 1.2.2021, ja se oli nähtävillä 10.3.-8.4.2021. Alustavan luonnoksen pohjalta pidet-
tiin lähinnä Tapiontien asukkaille asukastilaisuus 6.5.2021 kohteessa, ja varsinkin kevyenliikenteen  rei-
tit Lehtimäentielle haluttiin muuttaa. Tarkemman kaavaluonnoksen suunnittelu on meneillään. 
 
Poikkeamislupia on haettu kolme: konehallille, isolle autotalli/harrastetilalle, sekä omakotitalon raken-
tamiseksi kaavan mukaiselle rivitalotontille.  
 
Suunnittelutarveratkaisua haettiin yhdelle tuulivoimalle Horonkylän ja Kurikan rajalle Äijäntuuli Oy:n 
toimesta, mutta päätös oli kielteinen. Voimala voidaan luvittaa vain kaavoituksen kautta kuten Kurik-
kakin päätti viereisestä heidän puolella rajaa sijoittuvasta voimalasta. Ennestään on myönnetty lupa 
yhdelle voimalalle ja nyt olisi tullut kaksi lisää; toinen Teuvan ja toinen Kurikan puolelle rajaa. 
 
 
Viranomaislautakunta on kokoontunut kolme kertaa ja käsitellyt 16 asiakokonaisuutta. 
 

 Elinkeinojen edistäminen 

 
Vuoden 2021 alusta Teak Oy aloitti elinkeinopalvelujen tuottamisen Teuvan kunnalle täysimittaisesti. 
Tammikuussa Teak Oy esitteli vuosisuunnitelman elinkeinoelämää edistävän toiminnan toteuttami-
sesta kunnanhallitukselle, joka hyväksyttiin. Suunnitelman pohjalta on toteutettu elinkeinopalveluiden 
Teuvalla. 
 
Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana Teuvalla on järjestetty kaksi Yrittäjien avoimen akatemian kou-
lutustilaisuutta. Ensimmäinen kaksiosainen luento käsitteli sopimusjuridiikka yrittäjän näkökulmasta, 
Toisessa luentokokonaisuudessa paneuduttiin vakuuttavaan esiintymiseen. Elinkeinopalveluiden verk-
kosivua alettiin rakentamaan, ja se sai oman verkkotunnuksen businessteuva.fi. Yhdessä TE-keskuk-
sen kanssa toteutettiin teollisuus harva haastatteluita, joiden tarkoituksena oli kartoittaa yritysten sen 
hetkistä tilannetta ja mahdollisia tarpeita. 
 
Yhdessä SYTYKE- hankkeen kanssa yrittäjille järjestettiin Suupohjan kuntien ja yrittäjien yhteinen han-
kintailta, jossa kunnat kertoivat tulevista hankinnoistaan. Lisäksi hankkeen puitteissa järjestettiin kou-
lutusta muun muassa verkkokauppa-yrittäjyydestä sekä kevytyrittäjyydestä.  

 
Toisella neljänneksellä elinkeinopalve-
luissa on työstetty sivustouudistusta ja 
yrittäjien tietopankkia. Teuvalle on perus-
tettu 31.8. mennessä 7 uutta yritystä. 
Teuvan kunta on mukana Suunta tule-
vaan- hankkeessa, jossa on otettu käyt-
töön pestuumarkkinat.fi palvelu. Palvelun 
tarkoituksena on tehostaa työnhakijoiden 
ja työpaikkojen kohtaamista. Hankkeella 
on käytössään meklari, joka yhdistää 
työnhakijoita ja työpaikkoja yhteen. Sy-
tyke- hankkeen puitteissa järjestettiin 
koulutusta yrittäjille mm. videotuotan-
nosta ja mainonnasta.  
 
Heinäkuussa Teak herätteli palveluita 
Luonto-Parrassa, jossa Teak Oy ylläpiti 
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kesäkahvilaa kesätyöntekijöiden voimin. Kahvila vaikutti selvästi positiivisesti alueen matkailuun ja 
moni totesi kävijöiden lisääntyneen alueella.  
 
Yrittäjille järjestettiin loppuvuoden aikana koulutusta niin asiakaspalvelun merkityksestä, kuin hankinta-
osaamisestakin. Sytyke- hankkeen puitteissa järjestettiin verkostoitumistilaisuuksia yrittäjille, joiden ta-
voitteena oli syventää yhteistyötä yrittäjien välillä seutukunnassa. Monia tapahtumia jouduttiin myös 
perumaan tai siirtämään virtuaalisiksi heikentyneen korona-tilanteen vuoksi.    
 
Maaseutupalvelut 
 
Maatalouden tukihaku päättyi 15.6.2021 ja hakemuksia palautettiin Teuvalla 167 kpl (v. 2020 172  kpl). 
Sähköisten hakemusten osuus oli 98,8 %. Tukihakemuksilla ilmoitettu pinta-ala oli n. 11 200 ha eli n. 
65 ha/maatila. Luonnonmukaisessa tuotannossa n. 2500 ha. Eu ja kansallisia tukia maksettiin kunnan 
kautta yhteensä n. 8.0  milj. € ja ELY-keskuksen kautta n. 0,84 milj €. 
 
Kauhajoen kaupunki hallinnoi Isojoen, Karijoen, Kauhajoen sekä Teuvan muodostamaa yhteistoiminta-
aluetta toimien isäntäkuntana valtioneuvoston päätöksen mukaisesti. 

 
 

 Viestintä 

 
Teuvan kunnan viestintätiimi kokosi vuoden 2021 talousarvioon keskeiset toimenpiteet viestinnässä. 
 

- Sisäisen viestinnän kehittämistä jatketaan. Valmistellaan intranetin päivittämistä sekä pilotoi-
daan mallia kunnan henkilöstötiedotteesta. 

- Kriisiviestintäsuunnitelman valmistelu. 
- ”Kuvapankki kuntoon” -projektin jatkaminen edelleen. Kunnalla on runsaasti kuvamateriaalia, 

joka kootaan ja keskitetään yhteiselle verkkoasemalle tai muuhun kuvapalveluun, josta kuvat 
ovat niitä käyttävien työntekijöiden saatavilla. 

- Saavutettavuuteen panostaminen mm. videoiden tekstitykseen panostamalla. 
- Hakukoneoptimoinnin opettelu osana viestintätyötä 
- Teuvan kunta osallistuu Suupohjan seutuviestinnän toimenpiteisiin. 

 
Teuvan kunnan viestintätiimin toiminta on jatkunut vakiintuneen käytännön mukaisesti. Viestintätiimin 
jäsenistössä tapahtui vuoden aikana useaan kertaan muutoksia, joten kokoontumisissa kerrattiin monia 
viestinnän perusasioita. Kuntavaaleista viestimiseen valmistauduttiin jo hyvissä ajoin huhtikuun vaali-
päivää silmällä pitäen, mutta vaalipäivä siirtyi kesäkuulle. Myös aluevaalien viestinnän suunnittelu käyn-
nistyi jo loppuvuoden 2021 aikana. Kuvapankkia koottiin yhteiselle verkkolevylle. Sosiaalisessa medi-
assa toteutettiin yhteishakua silmällä pitäen lukion markkinointikampanja. Lisäksi viestittiin kesäkauden 
tapahtumista, kuten Elolysteistä ja Ars Nova Botnica -taidenäyttelystä. Viestintätiimin toiminta keskittyi 
tapahtuma- ja arkiviestinnän ympärille, suunniteltujen kehittämistoimenpiteiden loppuun vienti jatkuu 
osaksi seuraavalle vuodelle. 
 
Suupohjan seutuviestintätiimissä on toiminut kunnan edustajana toimistosihteeri Marjo Nevala. Seutu-
kunnallinen viestintätiimi on keskittynyt visitsuupohja.fi-verkkosivujen ja Suupohjan kesätapahtumaesit-
teen tuottamiseen. 
 
Markkinointisuunnitelma  
 
Teuvan kuntastrategiassa on strategisena painopisteenä kunnan vetovoiman ja elinkeinoelämän edis-
täminen, tavoitteena positiivisen kuntakuvan luominen ja toimenpiteenä markkinoinnin lisääminen. 
Markkinointisuunnitelman toteuttajaksi valittiin hallintojohtajan viranhaltijapäätöksellä (§ 6/2019) BSTR 
Luova Konttori Oy. Markkinointisuunnitelma on laadittu kunnan ja BSTR:n tiiviinä yhteistyönä vuonna 
2020. 
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Markkinoinnin kohderyhmät ovat potentiaaliset uudet kuntalaiset, nykyiset kuntalaiset, matkailijat ja yri-
tykset. Sisältöjen teemat ovat ”luontevaa elämistä”, ”yhdessä teuvalaisten hyväksi”, ”luonnonkaunis 
Teuva” ja ”tilaa ja tekemisen halua”. Markkinointisuunnitelman tavoitteina ovat vetovoiman lisääminen, 
pitovoiman parantaminen sekä elinkeinoelämän edistäminen. Markkinointisuunnitelman toteutumista 
seurataan Teuvalle muuttaneiden ja Teuvalta pois muuttaneiden lukumäärää seuraamalla, perustettu-
jen ja Teuvalle siirtyneiden yritysten lukumäärää seuraamalla, lopettaneiden yritysten lukumäärää seu-
raamalla sekä eri sosiaalisen median kanaville asetettujen digitaalisten mittareiden määrällä. Markki-
nointisuunnitelmaa toteutetaan siten, että Teuvan kunnan markkinointiviestintä on lähellä ihmistä ja 
pohjautuu tosielämän tarinoihin sekä suunnitelmallisuuteen. 
 
Markkinointisuunnitelman toteuttamiseen ei ole ollut erillistä resurssia vuodelle 2021, joten toteutus on 
jäänyt kunnan normaalien, oman työn ohessa tehtävien viestintätoimenpiteiden varaan. Teuvan kunnan 
viestintätiimin toiminta on jatkunut vakiintuneen käytännön mukaisesti. Viestintätiimin toiminta keskittyi 
vuonna 2021 tapahtuma- ja arkiviestinnän ympärille. 
 
Teuvan kunta oli mukana Suupohjan seutuviestinnässä myös vuona 2021. Seutuviestinnän koordinoin-
tivastuu on Leader Suupohjalla. Leader Suupohja on vastannut seudullisesta viestinnästä ja viestintä-
tiimin toiminnan koordinoinnista 1.1.2020 lähtien. Viestintätiimi suunnittelee vuoden aikana toteutetta-
vat seudulliset viestintätoimet ja päättää viestintäbudjetin käytöstä. Leader Suupohja pitää yllä myös 
Visit Suupohja – matkailusivustoa.  
 
Suupohjan kuntien tapahtumat kootaan nyt kaikkien Etelä-Pohjanmaan kuntien tavoin yhteiseen Etelä-
Pohjanmaan liiton hallinnoimaan tapahtumakalenteriin, josta ne jakaantuvat kuntakohtaisiksi tapahtu-
makalentereiksi kuntien verkkosivuille. 
 
 

 Osallisuustyö ja osallistuva budjetointi 

 
Teuvan kunnassa on toteutettu vuosina 2019 ja 2020 osallistuvaa budjetointia. Uusia osallisuuden toi-
mia ei ole raportointikauden aikana käynnistetty, mutta vuoden 2020 osallistuvan budjetoinnin äänes-
tyksen voittanut ulkokuntosali otettiin käyttöön elokuun aikana uimahallin piha-alueella. Osallistuvan 
budjetoinnin kolmannen kierroksen valmistelu käynnistettiin ja kylien toimintaan kohdistuva kokeilu kir-
jattiin vuoden 2022 talousarvioon. 
 
Uuden valtuustokauden kuntastrategian laadinnassa suunniteltiin otettavaksi käyttöön syksyn mittaan 
kuntalaisia, yhteisöjä ja yrityksiä osallistavia menettelyjä, kuten verkko- ja lomakekyselyä. Osallisuuden 
toimialan perustaminen yhtenä kolmesta hallintouudistuksessa 1.8.2021 alkaen muodostetusta toimia-
lasta käynnisti osallisuustyön kokonaisvaltaisen tarkastelun. 
 
 

 Hanketoiminta 

 
 
Hanketoiminta 
 
Teuvabiili-kehittämishanke ja Mobiilit kyliin! -jatkohanke 
 
Tammikuussa 2021 oli hankkeen väliraportin ja maksuhakemuksen aika vuoden 2020 toiminnasta. En-
simmäiselle maksuerälle hyväksytyt kustannukset olivat 42 298,34 euroa koko hankkeelle myönnetystä 
100 000 eurosta. Hanke saatettiin päätökseen kesäkuun aikana, ja loppuraportti hyväksyttiin hankkeen 
ohjausryhmässä 3.8.2021. Hankkeen kustannukset jäivät 75 000 euroon myönnetystä 100 000 eu-
rosta. Erotusta selittää koronatilanteesta johtuvat toiminnan esteet. 
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Viikolla kolme aloitettiin hankkeen tilaisuudet kylillä joulutauon jälkeen. Toimintaa järjestettiin syksyn 
tapaisesti joka toinen viikko, neljänä päivänä viikossa. Syksyn aikana palvelun jalkauttamisesta kyliin 
vastasi yksi ja sama organisaatio läpi koko viikon, kevätkaudella kokeiluun otettiin useamman palve-
luntarjoajan kokonaisuudet eli toisin sanoen saman viikon aikana kylissä nähtiin eri palveluntarjoajat. 
Täten toimimalla haluttiin varmistaa, että myös pienemmillä resursseilla matkaan lähtevät tahot pääse-
vät pilotoimaan toimintaa kylillä. 
 
Hankkeen näkyvänä tunnusmerkkinä olleen matkailuauton vuokrasopimus päättyi tammikuun lopussa, 
helmikuun alusta palveluntarjoajat liikkuivat omilla ajoneuvoillaan kyliin. 
 
Vallitsevasta covid-19 tilanteesta johtuen jo sovittuja tapahtumia siirreltiin ja soviteltiin useampaan ot-
teeseen. Omaa rooliaan näyttelivät mm. kokoontumisrajoitukset. Kaikesta huolimatta tilaisuudet saatiin 
toteutettua turvallisesti ja rajoitusten puitteissa. Iso kiitos kuuluu hankkeen yhteistyökumppaneille, joilta 
löytyi halua reagoida nopeasti vaihtuviin tilanteisiin sekä kykyä ja halua sopeutua aikataulumuutoksiin. 
 
Raportointikauden aikana hankkeessa pilotoivat mm. seuraavat palveluntarjoajat; 
 

• Teuvan kunta, hyvinvointikoordinaattori Henna Kallio 
• Leader Suupohja, Kylille III 
• SPR, Teuvan osasto 
• Etelä- ja Keski-Pohjanmaan Martat ja Teuvan Martat, Seniorin Eväät 
• Mieli, Teuva 
• Teuvan seurakunta 
• Terapiapalvelu Yhdessä 
• Teuvan Apteekki 
• Suupohjan Kuulo 
• Specsavers Seinäjoki 
• Teuvan kansalaisopisto 

 
Lisäksi on kehitetty Kuuloliiton ja Suupohjan Kuulo Ry:n kuulolähipalvelun kanssa kuulokojeiden puh-
distusta ja pieniin huoltotoimenpiteisiin rakentuvaa vapaaehtoisten verkostoa. 
 
Tilaisuuksia järjestettiin koko hankkeen aikana yhteensä 106 kappaletta, osallistujia oli lähes 1400 hen-
kilöä. Kolmessa kylässä järjestetyssä eri palvelupäivässä oli yhteensä 300 osallistujaa.  
 
Kokemusten ohjaamana käynnistettiin uuden hankkeen valmistelu, joka juurruttaa ja jatkaa hankkeessa 
hyväksi koettua toimintaa. Hanketta valmisteltiin Teuvabiili2-työnimellä loppukesällä ja syksyllä, hanke-
hakemus Mobiilit kylään! -hankkeesta jätettiin rahoittajalle loppuvuodesta.  
 
Esiselvitys maakuntarajan ylittävän matkailuyhteistyön kehittämismahdollisuuksista -hanke 
 
Matkailualaa pyrittiin kehittämään yrittäjäjärjestön toimesta Teuvalla, mutta myös laajemmin Suupoh-
jassa, perustamalla kansainvälisille markkinoille tähtäävä yhtiö. Työnimeltään yhtiö oli RNT Oy (Relax 
Nature Travel), jonka toiminnan käynnistämiseen kerättiin tarvittavaa alkupääomaa osakeannilla. Ta-
voitteena oli sadan osakkeen merkintä, jossa kustakin osakkeesta 50 euroa menee osakepääomaan 
ja tuhat euroa SVOP-rahastoon, johon kertyisi osakeannin myötä 100 000 euroa. Osakeanti suljettiin 
60 prosentin kohdalla, kun kävi ilmi, että hanke ei vedä toivotusti.  
 
Matkailualan kehittämisen tarve ei kuitenkaan poistunut, vaikka osakeanti ei toteutunut suunnitellusti. 
Haasteiksi tunnistettiin, että Suupohjan alueella on matkailualan toimijoita, mutta ne kaikki toimivat it-
senäisesti, toimijat ovat toisistaan erillään ja markkinointi hajallaan. Myöskään matkailuasioiden koor-
dinointi ei ole yksissä käsissä. On tärkeää saada jo olemassa oleva palvelutarjonta esiin. Alueella on 
paljon näettävää, koettavaa ja elämyksiä, mutta matkailijan on vaikeaa löytää niitä keskitetysti. 
 
Näistä lähtökohdista Teuvan kunta ja Teuvan yrittäjät ry. toteuttivat alkuvuodesta 2020 selvityksen Suu-
pohjan matkailualan yhteistyön kehittämiseksi. Selvityksessä tavoiteltiin edellytysten löytämistä 
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toteuttaa yhteistyötä erityisesti matkailutoimijoiden ja palveluntarjoajien, mutta myös kuntien välillä. 
Matkailu on osa kuntien elinkeinotoimintaa. Selvitykseen haluttiin kartoittaa ja koota edellytykset ja 
konkreettiset yhteistyömahdollisuudet, sekä laatia suunnitelma niiden toteuttamiseksi. Haluttiin myös 
selvittää teemoja, joiden ympärille matkat ja tuoteideat voisivat rakentua. 
 
Selvityksessä yhteistyöhalua löytyi sekä kunnissa että matkailualalla toimivissa yrityksissä. Ongelmana 
on palvelujen pirstaleisuus, yrittäjien vähyys ja majoituskapasiteetin puute isoille ryhmille. Tarvitaan 
ketteriä ratkaisuja. Asiakkaita kiinnostaa ostamisen helppous, paketoidut kokonaisratkaisut ja nykypäi-
vää on digialustan käyttäminen matkan suunnittelussa. Selvityksen perusteella matkailun teema Suu-
pohjassa tulisi olla luonto ja siihen liittyvät teemat, kuten luonnon monet kasvot Suupohjassa, liikkumi-
nen luonnossa, luonnon tarkkailu, luonnon elementtien kokeminen ja itsensä kokeminen osaksi luon-
toa. 
 
Suunnitelma matkailualan kehittämiseksi esiteltiin Teuvan lähialueen kunnille Kaskisille ja Kristiinan-
kaupungille kesäkuussa 2020. Yhteistyö on toisiaan täydentävää, koska nämä kunnat matkailualueina 
eroavat selkeästi toisistaan luontonsa puolesta. Matkailuyhteistyö alueiden ja yrittäjien kesken on vä-
häistä tai sitä ei ole lainkaan. Työtä jatkettiin elokuussa 2020, jolloin sovittiin esiselvityshankkeen val-
mistelusta.  
 
Hankkeen tavoitteiksi asetettiin 
1. Selvittää kehittämishankkeen edellytykset maakuntarajan ylittävän matkailuyhteistyön kehittämiseksi 
Suupohjassa. 
2. Innostaa alueen toimijoita tavoittelemaan yhteistä päämäärää. 
3. Selkeyttää alueen yhteistä matkailuteemaa. 
4. Tunnistaa toimijoiden yhteiset koulutustarpeet. 
 
Tavoitteisiin päästään esiselvityshankkeen aikana selvittämällä mm. seuraavat keskeiset asiat: 

• tarvittavat toimet alueen elinvoiman lisäämiseksi; 
• palvelumuotoilutyöpajan järjestäminen (ymmärrä - määritä -kehitä - toimita); 
• aikaisemmin esiin tulleiden teemojen jalostus toteutuskelpoisiksi; 
• ratkaisumallien etsiminen aiemmin esiin tulleisiin ongelmakohtiin; 
• potentiaalisten asiakassegmenttien kartoittaminen; 
• tarpeisiin sopivan digitaalisen palvelualustan etsiminen ja kustannusten kartoitus; 
• toimenpidesuunnitelman laatiminen matkailuyhteistyön kehittämiseksi. 

 
Selvitysten lisäksi hankkeessa suunniteltiin järjestettäväksi yleisötilaisuus matkailualan "me-hengen" 
nostattamiseksi, johon hankintaan vaikutusvaltainen tai tunnettu puhuja. Esiselvityksen suunniteltu to-
teuttamisaikataulu on kokonaisuudessaan kuusi kuukautta. Alustavasti toteuttamisaikataulu oli suunni-
teltu ajalle 1.3.-31.8.2021, mutta varsinainen esiselvitys suunniteltiin toteutettavan kolmessa kuukau-
dessa. Aikaa varattiin myös hankintaprosessiin, maksatukseen ja raportointiin. Esiselvitys suunniteltiin 
toteutettavaksi ostopalveluna. Hankemuodoksi esitettiin yleistä kehittämishanketta, jonka lisäksi se esi-
tettiin rahoitettavaksi kahden Leader-ryhmän välisenä alueiden välisenä hankkeena, jolloin toinen ra-
hoittaja on Aktion Österbotten ry. Esiselvityshankkeen kustannusarvio oli 15 000 euroa. Tukea esitettiin 
haettavaksi 70 %, yksityisen rahoituksen osuus 30 %.  
Kunnanhallitus teki kokouksessaan 26.10.2020 (230 §) päätöksen hakea hankkeelle rahoitusta. Poh-
janmaan ELY-keskus teki 16.2.2021 esiselvityshanketta koskevan rahoituspäätöksen, jonka kunnan-
hallitus merkitsi kokouksessaan 8.3.2021 (59 §) tiedoksi. Hanke eteni ostopalveluna hankittavan pro-
jektipäällikön kilpailutukseen. Kunnanjohtaja valitsi viranhaltijapäätöksellä 22.3.2021 (6 §) esiselvityk-
sen toteuttajaksi Accouting4you Oy: n/Juulia Riippi. 
 
Hankkeen loppuraportti vietiin kunnanhallitukselle tiedoksi 17.1.2022 (8 §). Loppuraportin mukaan 
hankkeen aikana tutkittiin mahdollisuutta ja kustannuksia alueen yhteiseen digitaaliseen palvelualus-
taan, jalostettiin aiemmin esiin tulleita teemoja toteutuskelpoisiksi, kartoitettiin potentiaalisia asiakas-
segmenttejä, sekä laadittiin toimenpidesuunnitelma matkailuyhteistyön kehittämiseksi.  
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Hankkeen aikana järjestettiin matkailualantoimijoelle palvelumuotoilutyöpaja, jossa jalostettiin toimijoi-
den malleja. Heinäkuussa 28.7. järjestettiin kunnantalon puistossa kaikille avoin tilaisuus osana han-
ketta, jossa Mikko Peltola oli kertomassa lähimatkailusta ja inspiroimassa lähimatkailun mahdollisuuk-
siin. Hankkeessa pyritään löytämään yhteinen alusta matkailutoimijoiden käyttöön maakuntarajojen yli 
sekä käytänteitä yhteistyön tiivistämiseen.  
 
Hankkeen aikana tehtiin sähköinen kysely alueen matkailualan toimijoille, jonka lisäksi tilannetta kar-
toitettiin tarkemmin haastattelemalla alueen matkailualan toimijoita. 
 
SeAMK maakuntakorkeakoulu 
Etelä-Pohjanmaan maakuntakorkeakoulu on Seinäjoen ammattikorkeakoulun maakunnallista toimin-
taa, joka toimii myös Suupohjassa. Maakuntakorkeakoulu organisoi maakunnassa Seinäjoen ammatti-
korkeakoulun tutkintoonjohtavia koulutuksia. Koulutukset ovat suunnattuja aikuisille ja ne onnistuvat 
suoritettaviksi työn ohella. Maakuntakorkeakoulun toimipisteet sijaitsevat Alajärvellä, Kauhajoella, Kau-
havalla, Kurikassa ja Ähtärissä. Maakunnan elinkeino- ja työelämä on myös monipuolisesti mukana 
SeAMKin toiminnassa ja verkostoituminen ammattikorkeakoulun ja yritysten ja organisaatioiden kesken 
on tiivistä.   
 
Maakuntakorkeakoulu tarjoaa koulutusten lisäksi palveluita yritysten ja elinkeinoelämän kehittämiseen. 
Korkeakouluasiamiehet järjestävät yhteistyössä yrityksille muun muassa seminaareja, koulutustilai-
suuksia ja työpajoja sekä keräävät ja välittävät tietoa alueellisista koulutus- ja kehittämistarpeista.  
 
Tarjolla on muun muassa AMK-tutkintoon johtavia koulutuksia sekä Avoin AMK ja Avoin yliopisto -opin-
toja. Maakuntakorkeakoulussa opiskelu tapahtuu eri tiloissa maakunnassa ja myös verkko-opintoina.  
 
Hanketoiminta Suupohjan Kehittämisyhdistys ry/Leader Suupohja  
Leader Suupohjan toiminta-alueeseen kuuluvat Isojoen, Karijoen ja Teuvan kunnat sekä Kauhajoen ja 
Kurikan kaupungit. Yhdistyksellä on toimisto sekä Kauhajoella osoitteessa Puistotie 51, että Yrityspal-
velupiste Formussa Kurikassa. Leader Suupohjan rahoittamista hankkeista päättää yhdistyksen 15 jä-
seninen hallitus, joka muodostetaan kolmikannan mukaisesti eli kolmannes jäsenistä edustaa kuntia, 
kolmannes yrityksiä sekä yhteisöjä ja kolmannes maaseudun asukkaita. Alueen joka kunnasta on hal-
lituksessa edustus ja paikat jakaantuvat seuraavasti: Isojoki kaksi paikkaa, Karijoki kaksi paikkaa, 
Teuva kolme paikkaa, Kurikka neljä paikkaa ja Kauhajoki neljä paikkaa. Jokaisella hallituksen jäsenellä 
on henkilökohtainen varajäsen.  

Leader Suupohja on yksi Suomen 54:sta paikallisesta maaseudun kehittämisyhdistyksestä. Leader 
Suupohja myöntää hanke- ja yritystukia paikalliseen strategiaansa perustuen. Rahoitusta voi hakea 
mm. päätoimisen yrittäjyyden aloittamiseen ja kehittämiseen, yritysinvestointeihin, alueen elinvoimai-
suuden ja asukkaiden harrastusmahdollisuuksien parantamiseen sekä kansainväliseen toimintaan. EU, 
valtio ja alueen kunnat vastaavat Leader-hankkeiden julkisesta rahoituksesta.  
Teuvan kunta on osaltaan hyväksynyt kehittämisstrategian ja osallistumisensa Leader-ohjelman toteu-
tukseen ja rahoittamiseen vuosina 2014–2022 sekä siitä eteenpäinkin. Leader Suupohja on vastannut 
seudullisesta viestinnästä ja viestintätiimin toiminnan koordinoinnista 1.1.2020 lähtien. Viestintätiimi 
suunnittelee vuoden aikana toteutettavat seudulliset viestintätoimet ja päättää viestintäbudjetin käy-
töstä. Leader Suupohja pitää yllä myös Visit Suupohja – matkailusivustoa.  

 
Suupohjan Leader-ohjelma vuosille 2023–2027  
Nykyistä ohjelmakautta toteutetaan 31.12.2022 asti. Vuodet 2021-2022 ovat siirtymäkautta, jonka ai-
kana nykyiset Leader-ryhmät ovat jatkaneet toimintaansa normaalisti ja hankkeita on voitu rahoittaa 
nykyisen ohjelmakauden säännöillä mutta käyttöön on tullut uuden ohjelmakauden rahoitusta. Varsi-
naisesti uusi ohjelmakausi alkaa tämänhetkisten tietojen mukaan alkuvuodesta 2023. Uuden ohjelma-
kauden valmistelua on tehty jo pitkään ja nyt kevään 2022 aikana kirjoitetaan varsinainen paikallinen 
kehittämisstrategia vuosille 2023-2027. Valmistelutyötä on tehty ja tullaan tekemään jatkossakin laaja-
alaisesti, osallistavasti, alhaalta ylös -periaatteiden mukaisesti. Strategia kirjoitetaan paikallisten toimi-
joiden ehdotusten, ideoiden ja visioiden pohjalta. Strategian perustana on Leader Suupohjan toiminta-
alueen vahvuuksien, heikkouksien, mahdollisuuksien ja uhkien tarkastelu. 
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 Tiedonhallinta ja tietoturva 

 
 
Tiedonhallintalaki 
 
Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta sekä siihen liittyvät lait astuivat voimaan 1.1.2020. Laki edistää 
tiedonhallinnan yhdenmukaistamista, tietoturvallisuutta ja digitalisointia viranomaistoiminnassa. Laissa 
julkisen hallinnon tiedonhallinnasta säädetään julkisuusperiaatteen ja hyvän hallinnon vaatimusten to-
teuttamisesta viranomaisten tiedonhallinnassa. Laissa säädetään myös tietojärjestelmien yhteen toimi-
vuuden toteuttamisesta. Laki sisältää koko julkista hallintoa koskevat säännökset tiedonhallinnan jär-
jestämisestä ja kuvaamisesta, tietovarantojen yhteen toimivuudesta, teknisten rajapintojen ja katselu-
yhteyksien toteuttamisesta sekä tietoturvallisuuden toteuttamisesta. 
 
Tiedonhallinta 
 
Kunnan hallinnossa toimistosihteerit Marjo Nevala ja Heidi Tarkka selvittivät eri järjestelmävaihtoehtoja 
tiedonhallintamallin laatimiseen ja ylläpitoon. Vertailun perusteella hankintapäätös kohdistui Digiturva-
malli -palveluun, joka toimii tiedonhallinnan työvälineenä huomioiden tiedonhallintalain vaatimukset tie-
donhallintamallin rakentamisesta, hallinnasta ja valvonnasta, asiakirjajulkisuuskuvauksen antamisesta 
sekä tietosuojalain vaatimukset digitaalisesta turvallisuudesta. Palveluun sisältyvät ohjeistukset, tehtä-
väpohjat vastuuhenkilöille, työpohjat dokumentaatioiden keräämiseen sekä julkaisupalvelu tietojen 
koostamiseen asiakirjajulkisuuskuvauksena verkkosivuille. Lisäksi palveluun sisältyvät valmennukset. 
Digiturvamalli toimii Teams-integraationa, mutta myös verkkoselaimen kautta. Eri toimialoilla on työs-
tetty tiedonhallintamallia raportointikauden aikana.  
 
Lisäksi kunnassa on selvitetty sähköisen asioinnin sekä tiedonhallinnan kehittämistä, mm. lomakepal-
veluiden, turvapostijärjestelmän ja sähköisen arkistoinnin osalta. Näihin liittyvä selvitys- ja kehitystyö 
jatkuu vuodelle 2022. 
 
Asiakirjahallinnon sähköistämistä edistäen hankittiin sähköinen allekirjoituspalvelu Visma Sign, joka on 
otettu syksyn mittaan käyttöön mm. päätöksentekoelinten pöytäkirjojen allekirjoittamisessa. 
 
Tietoturva ja tietosuoja 
 
Henkilöstön tietoturva- ja tietosuojataitoja edistettiin Navisec Flex -koulutusohjelmiston avulla. Palve-
lussa koko henkilöstölle yleinen tietoturva- ja tietosuojakoulutuspaketti suoritettiin 152 kertaa, opetus-
toimen tietoturva- ja tietosuojakoulutuspaketti 69 kertaa sekä varhaiskasvatuksen tietoturva- ja tieto-
suojapaketti 41 kertaa. Suorittaminen kiihtyi selvästi loppuvuotta kohden. Lisäksi palvelun kautta on 
saatu tietoturva- ja tietosuojaopas henkilöstön käyttöön. 
 
Tietosuojavaltuutettu vieraili johtoryhmässä, tuoden esille mm. tietoturva- ja tietosuoja-asioiden vaiku-
tusarviointia. Whistleblower-direktiivin lanseeraukseen liittyvä valmistelu aloitettiin syksyllä 2021 ja se 
jatkuu vuoden 2022 puolelle. 
 

HALLINTO 
Tilinpäätös 
2020 

Budjetti + muutos 
Tilinpäätös 
2021 

Käyttö- % 

TOIMINTATUOTOT 505 178 372 750 418 517 112 

Sisäiset tuotot 385 971   397 856   

TOIMINTAKULUT -23 789 779 -24 507 229 -24 500 540 100 

Sisäiset kulut -34 705   -42 024   

Tulos -22 933 336 -24 134 479 -24 321 565   
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2.4. Hyvinvointipalvelut 
 

Hyvinvointipalveluiden tavoitteet talousarviossa 2021 
 
Toimiala vastaa esi- ja perusopetuksesta, lukio-opetuksesta, varhaiskasvatuksesta, kirjastosta, kansa-
laisopistosta, liikunta-, nuoriso- ja kulttuuripalveluista sekä hyvinvointipalveluiden hallinnosta.  
 
Kuntastrategian painopisteeksi valittu Lasten ja nuorten ennaltaehkäiseviin palveluihin panostaminen 
toteutuu vuodelle 2021 valittujen toimenpiteiden kautta. Talousarviovuonna keskitytään erityisesti ko-
ronapandemiasta aiheutuneiden tai aiheutuvien haasteiden lieventämiseen panostamalla tukitoimiin 
varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa, lukio-opetuksessa ja nuorisotyössä. 
 
Strategian mukaisesti harrastusmahdollisuuksien edesauttaminen toteutuu kaikilla tulosalueilla ja eri-
tyisesti niin varhaiskasvatuksen ja lukion liikuntahankkeiden myötä kuin perusopetuksen kerhoavustuk-
sen sekä nuorisotyön hanketoiminnan myötä.  
 
Hyvinvointipalveluiden hallinnossa seurataan erityisesti koronatilanteen vaikutuksia, talouden kehitty-
mistä sekä lakimuutosten vaikutuksia toimialaan. 
 
Perusopetuksessa tavoitteena on psykologi- ja yleensä perheneuvolan palveluiden saatavuuden pa-
rantaminen siten, että lapset ja nuoret saavat asiantuntevan tuen riittävän ajoissa sekä lisäksi nuoriso-
työn vahva jalkauttaminen oppilaiden pariin arkipäivän koulutyöhön ja samalla linkin rakentaminen kou-
lusta vapaa-ajalle. Vertaistuelle luodaan mahdollisuuksia myös vertaissovittelutoiminnan jatkamisen ja 
vertaissovittelutoiminnan tukemisen kautta perusopetuksessa.  
 
Lukio-opetuksessa seurataan pidennetyn oppivelvollisuuden lakimuutoksen etenemistä ja valmistau-
dutaan uudistukseen sekä valmistellaan lukion uutta opetussuunnitelmaa. Myös seutukunnallista yh-
teistyötä tiivistetään. 
 
Varhaiskasvatuksessa tavoitteina ovat huoltajien ja lasten osallisuuden lisääminen, tilaratkaisujen 
eteenpäinvieminen ja uuden toimintakulttuurin luominen uuden palvelurakenteen myötä sekä liikunnal-
lisen ja terveellisen elämäntavan edistäminen.  

 
Kirjaston tavoitteena on edistää kaikenikäisten lukemista ja lisätä yhteistyötä paikallisten yhdistysten 
kanssa. Kansalaisopiston tavoitteena on kurssitarjonta, joka vastaa kuntalaisten toiveisiin ja tarpeisiin 
sekä sähköisten palveluiden lisääminen. Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuripalveluissa tavoitteena on har-
rastusmahdollisuuksien edesauttamisen ohella uusien toimintamallien luominen ja toimintojen kehittä-
minen mm. uuden hyvinvointikoordinaattorin myötävaikutuksella.  

Hyvinvointipalvelujen hallinto 

 
Koronaepidemian eri vaiheisiin ja tautitilanteeseen mukautuminen on edellyttänyt jatkuvaa seurantaa 
eri lähteistä. Ohjeita ovat antaneet Opetus- ja kulttuuriministeriö, Opetushallitus, Sosiaali- ja 
terveysministeriö sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Aluehallintoviraston määräykset ja Etelä-
Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin koronatyöryhmä Nyrkin suositukset sekä LLKY:n pandemiatoimikunta 
ovat ohjanneet kunnan johtoryhmän linjauksia paikallisesti. Vuoden mittaan on varauduttu erilaisten 
vaihtoehtojen toteutumiseen, mutta onneksi Teuva on säästynyt useiden opetusryhmien etäopetukseen 
siirtymiseltä, vaikkakin palveluja on jouduttu rajoittamaan kuten esimerkiksi aikuisten 
ryhmäharrastustoimintaa. 
 
Alkuvuodesta kunnassa aloittivat uudet hyvinvointikoordinaattori ja koulunuorisotyöntekijä. Henkilöiden 
perehdytyksen ja ohjaamisen lisäksi työntekijöiden työpanoksen ohjaaminen koronavaikutusten 
hoitoon on ollut keskeistä. Myös koronatilanteen vaikutusten lieventämiseksi kunnassa on lähdetty 
mukaan IPC-menetelmäkoulutukseen. Käytännössä kuraattori kouluttautuu menetelmäohjaajaksi, 
jossa tuetaan masennusoireisia nuoria ennaltaehkäisevästi. 
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Hyvinvointivaliokunnan ohjauksen mukaisesti hallinnossa valmisteltiin Kauhajoen ja Teuvan 
kansalaisopistojen yhteistyö- ja yhdistymisselvitystä. Taustalla vaikuttavat seudullinen Koulutus 
palveluna eli KOPA-hanke, kunnan hallintouudistus, henkilöstömuutokset kansalaisopistossa sekä 
kuntastrategia. Selvitys valmistui huhtikuun viimeisellä viikolla ja sitä käsiteltiin toukokuussa ensin 
hyvinvointivaliokunnassa ja sen jälkeen kunnanhallituksessa. Kesäkuussa valtuusto päätti äänestyksen 
jälkeen, että Teuva ostaa 1.1.2022 alkaen kansalaisopistopalvelun Kauhajoen kansalaisopistosta. 
Kunnasta lähetettiin kansalaisopiston ylläpitämisluvan peruutushakemus Opetus- ja 
kulttuuriministeriöön edellyttäen, että valtionosuustunnit siirtyisivät muutoksen yhteydessä uudelle 
ylläpitäjälle. Kansalaispistotoiminnan ostopalvelusopimus hyväksyttiin kunnanhallituksessa elokuussa. 
Opetus- ja kulttuuriministeriöstä saapui marraskuussa päätös kansalaisopistotoiminnan 
ylläpitämisluvan muuttamisesta eli Teuvan liittämisestä Kauhajoen ylläpitämisluvan sopimuskunnaksi 
1.1.2022 lukien. 
 
Uuden päiväkodin irtokalusteiden kilpailutusprosessi käynnistettiin keväällä. Kunnanhallituksen toiveen 
mukaisesti kunta ei liittynyt Hanselin päiväkotikalusteiden puitesopimukseen vaan kilpailutus toteutettiin 
omana työnä. Kalustetoimittajat valittiin kesäkuussa kunnanhallituksessa. Hallinnossa lisäksi 
valmisteltiin mm. kunnan laajaa hyvinvointikertomusta, joka päädyttiin viemään uuden valtuuston 
käsittelyyn kuntastrategian kanssa yhtä aikaa.  
 
Uusi oppivelvollisuuslaki astui voimaan 1.8.2021, jonka valmistelua varten osallistuttiin useisiin aihetta 
käsitteleviin seminaareihin ja palavereihin valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja paikallisesti. 
 
Hallinnossa valmisteltiin useita hankehakuja. Harrastamisen Suomen mallin –hankehaku nimellä Kipinä 
– Toiveharrastusten Teuvan malli sai kesäkuussa Avi:lta päätöksen 40 000€ rahoituksesta. Elokuussa 
valmisteltiin rahoitushakua valtion erityisavustuksesta varhaiskasvatukseen ja esi- ja perusopetukseen 
koronaepidemian (COVID-19) vaikutusten tasoittamiseksi vuosille 2021-2022. Erityisavustusta 
myönnettiin syyskuussa kunnalle 30 000€. Lisäksi valmisteltiin rahoitushakua valtion 
erityisavustuksesta oppilas- ja opiskelijahuollon henkilöstömitoituksen laajentamisen vaatimiin 
toimenpiteisiin, erityisesti yhteisöllisen opiskeluhuollon vahvistamiseen esi- ja perusopetuksessa sekä 
lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa vuosille 2021-22. Hakemukseen liittyen erityisavustusta 
myönnettiin lokakuussa kunnalle 25 000€. 
 
Hallinnosta on osallistuttu Lasten, nuorten ja lapsiperheiden johtoryhmään, jossa tavoitteena on ollut 
mm. parantaa yhdessä LLKY:n kanssa lapsiperhepalveluiden saatavuutta Suupohjan alueella. Sote-
uudistuksen valmistelun myötä on maakunnallisesti meneillään monia kehittämishankkeita eri 
sektoreilla. Hallinnosta on osallistuttu erilaisiin verkostoihin kuten maakunnallinen LAPE-verkosto, 
HYTE-yhdyshenkilöverkosto ja EPT-yhdyshenkilöverkosto. Yhtenä konkreettisena tapahtumana 
keväällä järjestettiin järjestöjen ja kuntien yhteinen kumppanuuspöytä etäyhteyksin.   

 

HYVINVOINTIPALVELUT 
Tilinpäätös 
2020 

Budjetti + muutos 
Tilinpäätös 
2021 

Käyttö- % 

TOIMINTATUOTOT 532 008 574 900 586 422 102 

Sisäiset tuotot 1 901   4 924   

TOIMINTAKULUT -7 311 501 -7 615 415 -7 670 706 100,7 

Sisäiset kulut -2 327 260   -2 193 646   

Tulos -9 104 852 -7 040 515 -9 273 006   
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 Peruskoulutus 

 
Kevätlukukauden tapahtumien järjestämisessä sekä koulupäivien arjessa jouduttiin huomioimaan koko 
ajan pandemian tuomat hygienia- ja terveysturvallisuusvaatimukset. Viranomaisten vahvan suosituk-
sen mukaisesti henkilökunta aloitti hengityssuojainten käytön joulukuussa 2020, luokkien 6-9 oppilaat 
tammikuun 2021 lopulla. Oppilaiden osalta suojainten käyttösuositusta pystyttiin lieventämään myö-
hemmin keväällä pandemiatilanteen parannuttua. 
 
Entinen ammattilaskettelija Pekka Hyysalo kertoi 
Teuvan koululaisille vastuusta pitää huolta itsestä 
ja muista. Vierailu oli ajoitettu Teuvan yhtenäis-
koulun osalta jaksoon, jossa harjoiteltiin erilaisuu-
den kohtaamista ja tutkittiin yhdenvertaisuuden 
teemoja monesta eri näkökulmasta. Hyysalon 
esittelemää aihetta käsiteltiin opetusryhmissä ko-
kemuspisteiden avulla. Pekka Hyysalon vierailua 
Teuvalle olivat mahdollistamassa Teuvan seura-
kunta, MLL  Teuvan paikallisyhdistys sekä Lions 
Club Teuva.  
 
Kevään yhdenvertaisuusviikon aikana oppilaat 
pääsivät harjoittelemaan niin viittomakieltä, piste-
kirjoitusta kuin toimimista erilaisten vammojen kanssa. Teemajakson aikana keskityttiin myös rasismin 
vastustamiseen ja mielenterveyttä tukeviin asioihin. Tavoitteena on kiinnittää kaikenikäisten lasten ja 
nuorten huomiota vihapuheen muotoihin ja sen estämiseen sekä kaikkien ihmisten yhdenvertaisuuteen. 
Kevään aikana vierailija kävi kertomassa ja esittelemässä alakoululaisille Ugandalaisen ystävyyskoulun 
elämästä  ja siitä, miten kaikki maailman ihmiset ovat lopulta aika samanlaisia. 
 
Veteraanipäivää juhlistettiin lipunnostotilaisuudella yhtenäiskoulun pihalla. Paikalla olivat seurakunnan 
ja oppilaiden edustajat sekä perinnekuoro. 
 
Koulunuorisotyöntekijä aloitti Kumppari -hankkeen mahdollistamana helmikuun alussa. Pääpaino 
työssä on oppilaiden koulutyön sujumisen tukemisessa yhdessä opetushenkilöstön kanssa. Lisäksi ta-
voitteena on yhdessä nuorisotyöntekijän kanssa tehdä tunnetuksi nuorisotyön palveluita koululaisille. 
 
Oppilasarviointia on edelleen kehitetty ja muokattu 
elokuussa 2020 voimaan tulleiden perusteiden mukai-
sesti. Opetushenkilöstö on kouluttautunut arviointiuu-
distuksen käytäntöön viemisessä. 
 
Koulutyö käynnistyi elokuussa koronapandemian 
aiheuttamien terveysturvallisten toimien mukaisesti. 
Edellisen lukuvuoden tavoin ruokailut oli porrastettu, 
välituntialueet jaettu ja niitä kierrätetty, hygieniaa 
noudatettiin tehostetusti ja vältettiin tilanteita, joissa 

luokka-asteet sekoittuvat. 

Kulloisten rajoitusten ja määräysten mukaan toimien 
loppusyksystä yksi luokallinen oppilaita oli viikon etä-
opetuksessa. Pitkään jatkunut tilanne on kuormittanut 
lapsia, nuoria ja opetushenkilöstöä. Vuoden mittaan on ollut tärkeää, että pandemian jatkuessa oppi-
laiden ja koulun aikuisten jaksamiseen on kiinnitetty huomiota. 

 

Viime vuoden kahdeksasluokkalaiset olivat mukana valmiste- 
lemassa peruskoulun päättäville luokille ns. Ysigaalaa. 
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Loppukevään ja alkusyksyn aikana kouluissa jatkettiin osallisuuden sekä tunne- ja vuorovaikutustaito-
jen mallin kehittämistä. Vahvuuksien nostaminen, itsetunnon ja empatiakyvyn vahvistaminen ovat kes-
keisiä tapoja hyvän lisäämiseen.   
 
Koulutyön käynnistyessä elokuussa 
jokaisessa opetusryhmässä aloitet-
tiin sovitun ohjelman mukaiset tun-
netuokiot ja -tunnit. Kaikki nämä 
edellä luetellut toimenpiteet ovat jo 
nyt koulun keskeisiä toimintatapoja, 
mutta vielä haetaan uusia keinoja 
taitojen oppimiseen. Samalla haas-
tamme perheet, harrastustoimin-
nasta vastaavat, päättäjät ja kaikki 
kuntalaiset miettimään ja toteutta-
maan omia keinoja viedä toisen 
kunnioittamisen tapoja eteenpäin. 

 
 

Koulun ja harrastustoiminnan vetäjät kokoontuivat 4.11.2021 koululle mietti-
mään ja sopimaan yhteisiä kasvatus- ja kannustustavoitteita.  Työ liittyy kou-
lussa aloitettuun osallisuuden sekä tunne- ja vuorovaikutustaitojen mallin to-
teutukseen, jossa keinoina ovat lasten ja nuorten vahvuuksien nostaminen 
sekä itsetunnon ja empatiakyvyn kehittäminen. Tavoitteena on, että 
jos kaikki lasten ja nuorten kanssa työskentelevät, heitä ohjaavat tai ryhmän-
vetäjät sopivat yhteisistä, positiivisista tavoitteista, niin sillä on hyvä vaikutus 
lasten ja nuorten hyvinvointiin ja arkeen. Yhteistyö jatkuu kevään 2022 ai-
kana.  

 

Kouluissa tehdään myös päivittäin työtä lasten ja nuorten ryhmäytymisen tukemiseksi. Kuluneen vuo-
den aikana on tehostettu ryhmäytymisen harjoittelua omalla suunnitelmallisella ohjelmalla. Osallisuu-
den, ryhmäytymisen sekä tunne- ja vuorovaikutustaitojen harjoittelun lisäksi koulun kiusaamisen vas-
taisen Yhdessä-ryhmän jäsenet ottavat asioihin kiinni heti tarpeen ilmaantuessa.  
 
Oppilaat itse selvittävät pienempiä kiistoja vertaissovitteluryhmä Versossa. 
 

Ekaluokan alkaessa uusille koululaisille jaettiin keltanokkalippikset 

Lukuvuoden teemaan liittyen seitsemäsluokkalaiset harjoittelivat Pappilankankaalla yhdessäolon taitoja 

Alakoulun luokilla 
4-6 on viikossa yksi 
valinnainen oppi-
tunti. 
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Koulun ja kodin yhteistyö on kiusaamisen vastaisen työn onnistu-
misen edellytys. Kotona on tärkeää puhua lasten kuullen myöntei-
sesti muista oppilaista ja heidän perheistään, koulusta ja koulun ai-
kuisista. Yhdessä kasvatamme lapsista ja nuorista toisiaan hyväk-
syviä ja kunnioittavia ihmisiä. Kodin ja koulun yhteistyön tueksi on 
käynnistetty paikallinen malli kynnyksettömään yhteydenpitoon 
koulun ja kotien välillä. Oppilaiden huoltajat voivat ottaa yhteyttä 
perheiden tukityöhön perehtyneeseen psykoterapeutti, neuropsy-
kiatrian valmentaja Tuula Pukkalaan, mikäli he toivovat tukea kas-
vatustyöhönsä ja perhetilanteen haasteisiinsa tai heillä on kysy-
myksiä tarvitsemistaan palveluista tai tukikeinoista. 

Perusopetuksessa tavoitteena olevaan psykologi- ja yleensä per-
heneuvolan palveluiden saatavuuden parantamineen on edelleen 
jouduttu käyttämään paljon aikaa ja voimavaroja. Lasten ja nuorten 
saaminen ajoissa asiantuntevan tuen piiriin ei edelleenkään to-
teudu kaikilta osin ajoissa. Seudullisena haasteena on ollut psyko-
logien rekrytointivaikeudet. 
 
Liikenneturvallisuus on ollut tärkeänä teemana vuoden aikana. Mo-
pokoulutus järjestettiin 8-luokkalaisille 28.4.2021. Sen aikana käytiin läpi mopoilun lisäksi yleiseen lii-
kennekulttuuriin sekä –turvallisuuteen liittyviä uudistuksia ja muutoksia. Yläkoululaiset osallistuivat 
syyskuussa Liikenneturvan etäluennolle ja lisäksi Liikenneturvan kouluttaja Harri Kivikoski vieraili eri 
luokissa syyskuussa kertoen muun muassa uusista liikennesäännöistä ja kypärän käytön tärkeydestä. 
Aiemmin keväällä yhdeksäsluokkalaisille toteutettu mopokoulutus sai jatkoa 8-luokkalaisille marras-

kuussa.  
 
Teuvan yhtenäiskoulun kahdeksasluokkalaiset tekivät valtakunnalliseen Taidetestaajat-hankkeeseen 
liittyvän vierailun Seinäjoen kaupunginteatteriin 5.11.2021. Esitys oli Agatha Christien kutkuttavan jän-
nittävä näytelmä Hiirenloukku. 

Yhdeksäsluokkalaiset kävivät tutustumassa toisen asteen opiskelumahdollisuuksiin Kauhajoen Vuok-
seen 11.11.2021 ja SEDU Kurikkaan 16.11.2021. 

Yläkoulun oppilaskunta jär-
jesti oppilaille luokkatasoittain 
elokuvaesityksen Free Guy 
elokuvateatteri Kinossa 16. ja 
17.12.2021. Lukeva kunta -
verkosto ja Lukuhanke ovat 
olleet vahvistamassa ja moni-
puolistamassa koululaisten 
lukutaidon kehittämistä ja sy-
ventämistä. Koulujen kirjapa-
ketit jaettiin ja ne ovat ahke-

rassa käytössä. Lisäksi suuren suosion kirjoillaan saavuttaneen 
Jyri Paretskoin etävierailu toteutui 16.12. Oppilaat saivat kuulla 
kirjailijan työstä ja kirjoitusprosessista. Samoista aiheista kertoi 
myös vierailullaan paikallinen kirjailija Henry Aho. 

 
Kouluissa käytiin läpi itsenäisyyden merkitystä maallemme ja päi-
vää juhlittiin eri tavoin. Päivän kunniaksi yhtenäiskoulun ekaluok-
kalaiset veivät 3.12.2021 kynttilät vanhan hautausmaan sankari-
muistomerkille.  

Suosittu kirjailija Jyri Paretskoi vieraili etäyh-
teyden avulla 

Ekaluokkalaiset veivät 3.12.2021 kynttilät 
sankarimuistomerkille itsenäisyyspäivän 
kunniaksi. 

Liikenneturvallisuus on ollut tärkeänä tee-
mana vuoden aikana. 
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Koulujen joulujuhlia vietettiin jo toisena peräkkäisenä vuotena 
etäyhteyden avulla. Juhlan tunnelman saavuttaminen voi olla 
vaikeaa, kun ei kokoonnuta yhteen. Toisaalta esitysten teke-
misen vaihtoehdot voivat jopa kasvaa ja mukaan tulee uusia 
vivahteita. Myös kodeissa voidaan juhlaa viettää eri tavalla 
lapsen tai nuoren esityksiin keskittyen.  

Lumisen talven ja laduntekijöiden sekä jään jäädyttäjien työn 
ja hyvien ajoitusten ansiosta koululaisilla on ollut mainio talvi 
hiihtää ja luistella. Mm. jokirannan ja uimahallin seudun las-
ketteluun sopivat maastot, yhtenäiskoulun pihan pikkulatu ja 
eskaritalon maaston 
peltoladuilla on ollut 
hyvä harjoitella tasa-
painoa ja hiihtämisen 
taitoa. Välitunneille 
lumi on tuonut muka-
naan monet hyvät 
leikkimahdollisuudet.  
 
 
 
 
 
 
 

 Lukio 

 
Teuvan lukiosta valmistui keväällä 16 ylioppilasta ja syksyllä 3, eli yhteensä 19 ylioppilasta. Syksyllä 
2021 lukion aloitti 8 opiskelijaa. Lukion opiskelijamäärä on 41 opiskelijaa. 
Lukiolla on panostettu tukitoimiin koronapandemiasta aiheutuneiden haasteiden lieventämiseksi. 
Valtion erityisavustus lukiokoulutuksen koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten 
tasoittamiseksi on mahdollistanut tehostetun tukiopetuksen ja itsenäisten kurssisuoritusten antamisen. 
Myös valtion erityisavustus lukiouudistuksen toimeenpanon tukemiseen sai jatkoaikapäätöksen 
kesäkuun 2021 loppuun asti. 

 
Koronarajoitukset ovat vaikuttaneet 
lukion tapahtumiin. Penkkareita vietettiin 
11.2. oman väen kesken. 
Ylioppilastutkintolautakunta lisäsi kevään 
ylioppilastutkintoon kolme uutta 
koepäivää. Menettelyllä pyrittiin 
turvaamaan tutkinnon turvallinen 
järjestäminen. Lukuvuodelle 2020–2021 
siirretty lukion kansainvälisyyskerhon 
matka Espanjaan peruuntui huhtikuussa 
koronapandemian vuoksi.  
 

                                                     
Vanhojen tanssit järjestettiin 7.5. kokoontumisrajoitukset huomioiden.  
 
 

Lumi on tuonut uutta tekemistä liikunta- ja välitun-

neille. 

Ensimmäistä vuotta koulua käyvä Veeti Rinta-
Koskela toivotti rehtorin kanssa 15.12.2021 
joulujuhlavieraat tervetulleeksi. 

Teuvan lukion wanhat 2021 
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Kevätbrunssi järjestettiin koko lukiolle 12.5. Tarjolla oli aamupalaa, jonka jälkeen lukiolaiset osallistuivat 
tulevan lukuvuoden suunnitteluun täyttämällä ryhmissä Forms -palautelomakkeen, jossa he saivat 
esittää toiveita ja ehdotuksia tulevan vuoden toiminnasta, tapahtumista ja ryhmäyttämisestä. 
 
Lukiolla on jatkettu positiivisen imagon vahvistamista ja esilläpitoa toimimalla aktiivisesti 
markkinoinnissa ja lukion sosiaalisen median kanavilla. Lukiolla toteutettiin markkinointikampanja 
sosiaalisessa mediassa helmi-maaliskuussa yhteishakuun liittyen. Lehtimainokset julkaistiin isojaon 
yhteydessä Kauhajoki -lehdessä ja kahdesti Tejukassa. Lukiolaisille järjestettiin lukiokysely 
maaliskuussa 2021. Saadun palautteen pohjalta lukion toimintaa kehitetään edelleen opiskelijoita 
osallistaen. 
 

Syksyllä 2021 voimaan astuneen lukion uuden opetussuunnitelman laatimiseen ovat osallistuneet niin 
opettajat, opiskelijat, yhteisöllinen opiskeluhuoltoryhmä kuin kuraattori, psykologi ja terveydenhoitaja-
kin. Keskeinen uudistus on se, että opiskelijoille tarjotaan entistä kattavampaa opinto-ohjausta sekä 
erityistä tukea sitä tarvitseville.  Myös yhteydet ympäröivään maailmaan, etenkin korkeakoulu-, kan-
sainvälisyys sekä työelämä- ja yrittäjyysyhteistyö, painottuvat entistä enemmän. Opetussuunnitelman 

laatimisen yhteydessä on päivitetty lukion 
Ohjaussuunnitelma sekä Tasa-arvo- ja yh-
denvertaisuussuunnitelma. Maksuttoman 
toisen asteen koulutuksen voimaantulon 
myötä lukion ykkösluokkalaiset saivat mak-
suttomat oppimateriaalit sekä kannettavat 
tietokoneet käyttönsä.  

Lukiolaiset pyöräretkellä Lauhavuoressa 4.6.2021 

 
Lukion kolmivuotisen Hallå -hankkeen 
Verkko - Nätet: Älä mene merta edemmäs 
kalaan, kolmas hankevuosi jatkui 
koronapandemian vuoksi etätapaamisina. 
Hankkeelle on myönnetty vuoden jatkoaika. 
Liikuntalinja on jatkanut aktiivisesti 
toimintaansa. Lukiolla on alkanut vuoden 
2021 alusta Liikuntatutor -toiminta. 
Liikuntatutorit kehittävät opintojaksoille 
liikunnallisia aktiviteetteja, kuten 
taukoliikunnan toteuttamista, 
yhteisöllisyyden kehittämistä ja 
liikuntahaasteita. Liikuntatutorit järjestivät 

yhteistyössä opiskelijakunnan hallituksen kanssa lukion Kevätkivapäivänä 4.6. pyöräretken 
Lauhavuorelle. Syksyllä 13.8. järjestettiin lukion ryhmäyttämispäivä Vaasassa. 
 
Teuvan lukio on ollut mukana Tulevaisuuden koulutusyhteistyön selvityshankkeessa yhdessä 
Kauhajoen kaupungin, Teuvan kunnan, Kauhajoen lukion, Vuoksin, Kauhajoen kansalaisopiston sekä 
Panula-opiston ja Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymän kanssa. KOPA-hankkeen tavoitteena on 
tiivistää seutukunnallista yhteistyötä. 
 
Syksyllä käynnistyi kaksivuotinen lukiolaisten sijoittajakoulu, jossa opiskellaan sijoittamisen ja osa-
kesäästämisen perusteita yhteiskuntaopin yhteydessä. Sen ohella käynnistyi Hyväntekeväisyyssalkku 
‐projekti, jossa nuorille annetaan mahdollisuus taloudellisista lähtökohdista huolimatta kokeilla sijoitta-
mista käytännössä. Yhteistyökumppaniksi on saatu teuvalaisia yrittäjiä.  
 
Lukion ykkösten ja kirjoittajien vanhempainillat järjestettiin lokakuussa. Lukiolaiset olivat myös mukana 
Yhtenäiskoulun yhdeksäsluokkalaisten yhteishaku -illassa esittelemässä Teuvan lukiota. Marraskuussa 
järjestettiin perinteinen Hyvinvointipäivä, jonka kuluessa opiskelijoilla oli mahdollisuus osallistua mm. 
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stressinpurku- ja rentoutustyöpajaan, jousiammuntaan, itsepuolustukseen, välipalapatukoiden leipo-
mispajaan sekä taidepajaan. Päivä huipentui lukion musiikinryhmän konserttiin auditoriossa.  

 

 
Lukion musiikinryhmän konsertti Hyvinvointipäivänä 9.11.2021 

 
3.12. vietettiin syksyn ylioppilasjuhlaa ja Riskun stipendienjakotilaisuutta. Stipendit, arvoltaan 600-1000 
euroa, jaettiin seitsemälle Teuvan lukion entiselle opiskelijalle. Stipendiaattien terveisiä julkaistiin lukion 
sosiaalisen median kanavilla. 
 

 
Teuvan lukion abiturientit 2021 
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 Kansalaisopisto 

 
Kansalaisopiston kevätkaudella toteutettiin 43 eri kurssia, joita opetti 24 eri opettajaa. Koronarajoitusten 
vuoksi kevään aikana ei järjestetty ollenkaan palvelukotien viriketoimintaa. Liikuntaan liittyvien kurssien 
aloitus siirtyi huhtikuulle asti ja silloinkin aloitettiin vain sellaiset kurssit, joissa ei ollut kontaktia ja 
turvavälit pystyttiin säilyttämään.  Teuvan kansalaisopisto osallistui Teuvabiili-hankkeeseen askartelu- 
ja jooga –lyhytkurssien muodossa. Keväällä perinteisesti järjestettyä opiston musiikkiryhmien konserttia 
ei rajoitusten vuoksi ollut mahdollista järjestää. 
 
Kevään aikana hyvinvointivaliokunta käsitteli kansalaisopiston hallinnon tilannetta. Kunnassa 
hyväksyttiin hallintouudistus, joka 1.8. alkaen tuli vaikuttamaan viranhaltijoiden työnkuviin. Lisäksi 
kansalaisopiston hallinnossa tapahtui kesällä henkilömuutoksia pitkäaikaisen toimistosihteerin Paula 
Simeliuksen eläköitymisestä johtuen. Koska kunnan strategiassa tavoitteeksi on asetettu 
seutukunnallisen yhteistyön tiivistäminen sekä toimenpiteeksi toimintojen yhdistäminen seudullisesti, 
kunnassa alettiin kevättalvella edellä mainittujen muutosten vuoksi laatia Kauhajoen ja Teuvan 
kansalaisopistojen yhteistyö- ja yhdistymisselvitystä. 
 
Kauhajoen ja Teuvan kansalaisopistojen yhteistyö- ja yhdistymisselvitys valmistui huhtikuun lopussa ja 
sitä käsiteltiin hyvinvointivaliokunnassa 5.5. sekä kunnanhallituksessa 17.5. Kunnanhallitus esitti 
kunnanvaltuustolle, että selvityksen perusteella ja hyvinvointivaliokunnan ohjauksen mukaisesti Teuvan 
kunta ostaa erikseen laadittavalla sopimuksella kansalaisopistopalvelun 1.1.2022 alkaen Kauhajoen 
kaupungilta. Kunnanvaltuusto 14.6. kokouksessaan päätti äänestyksen jälkeen ostaa 
kansalaisopistopalvelut esityksen mukaisesti. Kauhajoella asia käsiteltiin myös kesäkuussa 
valtuustossa ja päätös oli yhtenevä Teuvan kanssa. Kesäkuun lopussa Teuva lähetti Opetus- ja 
kulttuuriministeriöön kirjeen oman ylläpitämisluvan peruuttamisesta sillä edellytyksellä, että 
valtionosuustunnit siirtyisivät muutoksen yhteydessä uudelle ylläpitäjälle. Elokuussa kunnanhallitus 
hyväksyi 1.1.2022 voimaan astuvan ostopalvelusopimuksen Kauhajoen kanssa. 
 
Kansalaisopiston uutena toimistosihteerinä aloitti kesäkuussa määräaikaisena Theresa Salo. 

Koronarajoitukset lievenivät ja kurssit voitiin aloittaa lähes 
normaalisti. Syyskaudella toteutui 41 eri kurssia 30 eri opettajan 
voimin. Kurssimaksujen maksamisen suhteen päätettiin siirtyä 
maksujen laskutukseen talousarviossa asetettujen sähköisten 
palvelujen lisäämisen tavoitteen mukaisesti.  
 
Opetus- ja kulttuuriministeriö teki 2.11.2021 päätöksen 
kansalaisopistotoiminnan ylläpitämisluvan muuttamisesta eli 
Teuvan liittämisestä Kauhajoen ylläpitämisluvan sopimuskunnaksi 
1.1.2022 lukien. Kevätlukukauden 2022 suunnittelua ja ylläpitäjän 
muutoksen toteutusta valmisteltiin syksyn mittaan yhteistyössä 
Teuvan ja Kauhajoen sekä tuntiopettajien kesken. Vakinainen 
toimistosihteerin paikka, johon liitettiin kansalaisopiston 
yhdyshenkilön tehtävät, laitettiin julkiseen hakuun. Tehtävään 
valittiin Eija Ranta, joka aloitti tehtävässä aiemman toimistosihteerin 
määräaikaisuuden päätyttyä 3.1.2022.  
 
Opetushallitukselta haettiin ja saatiin opintoseteliavustusta 1500 
euroa eläkkeellä olevien ja senioriväestön kohderyhmään kuuluvien 
opiskelijoiden opintomaksujen korvaamiseen tai alentamiseen. 
Avustussumma käytettiin kokonaisuudessaan syyskauden aikana. 

 
Teuvan kansalaisopisto oli yhdessä Kauhajoen ja Kurikan 
kansalaisopistojen kanssa saanut kehittämisavustuksen 

Opetushallitukselta laatu- ja kehittämishankkeelle ”Kohti kestävää elämäntapaa”. Hankekautena oli 
vuodet 2020-21 ja hankkeessa tarjotaan mm. mahdollisuutta kehittää sekä kestävän kehityksen 
periaatteiden mukaan toteutettuja kursseja että kestävää kehitystä edistävää ammatillista toimintaa. 
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Lisäksi Teuvan kansalaisopisto oli mukana alueellisessa vapaan sivistystyön 
henkilöstökoulutushankkeessa ”Tuntiopettajat työelämätaitojen tukijoina”, jota hallinnoi Lapuan 
kansalaisopisto. Hanke toteutettiin yhteistyössä 11 opiston kesken. Hankkeella jatkettiin opistojen 
yhteistyössä järjestämää käytännönläheistä, vapaan sivistystyön opettajien työtä tukevaa pedagogista 
koulutusta. 
 
 

 Kirjasto 

 

 
Kirjaston toimintaa on hankaloittanut 
alkuvuoden ajan rajoitettu kirjaston 
käyttö. Kun kirjastossa ei ole voinut 
oleskella eikä lukea lehtiä, niin tämä 
näkyy erityisesti asiakasmäärän las-
kuna. Koronan hellittäessä tulemme 
kiinnittämään tähän asiaan huomiota, 
jotta saamme asiakkaita takaisin. Lai-
nauksien määrä on kuitenkin noussut 
edellisen vuoden alkuun verrattuna. 
Syynä on se, että kirjasto on voinut 
kaikesta huolimatta olla avoinna asi-
akkaille. 
 
Kirjasto on pyrkinyt koronasta huoli-
matta edistämään lukemisharras-
tusta. Erityisesti lapsille on suunnattu 
satuhetkiä eri muodoissa ja erityisesti 
kirjaston YouTube-kanavalle laitetut 
videot ovat saaneet mukavasti katse-
lukertoja. Striimauksia on järjestetty 
kerran, mukaan osallistui vain yksi 
varhaiskasvatuksen yksikkö. Sinänsä 
etänä järjestetty satuhetki onnistui, 
mutta se ei ole osallistujan kannalta 
sama kuin kirjastolla järjestetty. Luku-
lemmikki on käynyt kirjastolla huhtikuun loppuun mennessä neljä kertaa ja noin puolet ajoista on käy-
tetty. 
 
Uusien asiakkaiden tavoittamisen osalta tähtäin on syksyssä. Kirjastolla on valmisteltu teemalistaa las-
ten kirjoista, jonka avulla tavoittelemme lapsiperheitä. Ajatuksena on saada viestiä suoraan vanhem-
mille siitä, että arjen eri muutostilanteissa kirjastolta voi saada tukea aiheen käsittelyyn kirjallisuuden 
muodossa. Tavoitteena on päästä vierailemaan vanhempainilloissa ja kertoa kirjaston tarjoamista pal-
veluista. Tätä kautta voisimme aktivoida sellaisiakin perheitä (ja erityisesti aikuisia) kirjaston pariin, jotka 
eivät sitä ole aiemmin olleet. 
 
Kirjaston lasten ja nuorten osastojen remonttia on valmisteltu. Kirjasto tulee olemaan suljettuna 16.6. – 
8.8.2021. 
 
Uutta aineistoa on pystytty hankkimaan edellisen vuoden tapaan kaikki ikäryhmät huomioiden. Lisäksi 
kirjaston kokoelmiin on alkuvuoden aikana ostettu kaksi ukulelea. Tällä tavoin voimme edistää kunta-
laisten harrastusmahdollisuuksia myös muutoin kuin vain lukemisen saralla. Poistoihin resurssit ovat 
vajaat eikä niitä ole pystytty tekemään niin paljon kuin olisi tavoite. 
 

Infograafissa vertailuprosentit ovat vuoden 2020 lukuihin. 
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Koronatilanne on korostanut e-aineistojen osalta Eepos-yhteistyötä ja siihen tullaan kiinnittämään tule-
vaisuudessa enemmän huomiota. 
 
Toukokuussa on toteutettu perinteinen eskareiden vierailu kirjastolla. Vierailun yhteydessä lasten 
mukana koteihin on annettu myös kirjastokorttihakemus, jotta perheet voivat hankkia koulun aloittavalle 
lapselleen kirjastokortin. 
 
16.6. – 8.8.2021 kirjasto on ollut suljettuna. Remontin yhteydessä on uusittu noin puolet lasten- ja 
nuorten osastojen kalusteista, maalattu lasten ja nuorten osastojen seinät, uudistettu kameravalvonta 
koko rakennuksessa ja hankittu nuorten osastolle älytelevisio sekä sohva. 
 
Elokuussa on jatkettu lokakuulle suunnitellun Soiva Sammakko -teatteriryhmän vierailun valmistelua. 
Esitys on osa Eepos-kirjastojen Satusirkus-hanketta. Yleisöksi on tulossa varhaiskasvatuksen lapsia, 
yhtenäiskoulun pienryhmät sekä Pappilanmarkin toimintakeskuksen väkeä. 
 
Elokuussa kirjaston YouTube-kanavalle on lisätty kuusi kirjavinkkivideota, jotka liittyvät partiolaisten 
lukuhaasteeseen. Runsaassa kuukaudessa videoita on katseltu 65 kertaa. 
 
Kesätauon jälkeen lukulemmikki Minttu on aloittanut kirjastokäynnit. Tänä syksynä ei ole vielä ollut 
lukijoita. Koko vuoden osalta kävijöitä on ollut noin kolmannes enimmäismäärästä. 
 
Vaikka kirjasto on ollut kesällä kiinni noin 7,5 viikkoa, ovat elokuun loppuun mennessä koko vuoden 
osalta lainausmäärät edelleen suuremmat kuin viime vuonna. Kävijämäärät sen sijaan ovat laskeneet 
huomattavasti viime vuodesta, vaikka vuoden 2020 koronasulku kesti kauemmin kuin tämän kesän 
remonttisulku. Puolen vuoden mittainen rajoitettu kirjastonkäyttö on vaikuttanut siten, että osa 
asiakkaista ei ole palannut kirjaston palveluiden pariin sen jälkeen, kun rajoituksia hieman purettiin. 
Tämä näkyy erityisesti lehtisalin käytössä. Osa lehtien lukijoista ei tyypillisesti lainaa vaan lukee lehden 
kirjastossa. Kun tämä mahdollisuus oli kielletty, asiakkuus kirjastoon katkesi. 
 
Korona on kaiken kaikkiaan leimannut loppuvuoden toimintaa ja on jättänyt merkkinsä koko vuoden 
toimintoihin. Se näkyy asiakaskäyntien määrän selvänä laskuna, vaikka siihen on muitakin syitä kuten 
kirjaston aukioloajat ja kunnan asukasmäärän lasku. Koko vuoden aikana lainoja on tullut noin 5 pro-
senttia enemmän kuin edeltävänä vuonna. Päällimmäisenä syynä tähän on se, että kirjasto oli remont-
tisulusta huolimatta auki lähes 200 tuntia enemmän kuin vuonna 2020. Lainattavaa aineistoa on saatu 
hankittua sama määrä kuin edellisenä vuonna, mikä on positiivista. 
 
Syksyn aikana yhtenäiskoulun seiskaluokkalaisille on annettu kirjastonkäytön opetusta. Soivan Sam-
makon teatterivierailu on toteutunut ja oli palautteen perusteella mieluisa tapahtuma. Lukeva-kunta 
hankkeen puitteissa kirjastossa on pystytty järjestämään koronarajoitusten puitteissa myös lasten puu-
hapäivän, johon osallistui kiitettävästi lapsia. 
 
Yhyres liikkeelle –hanke on lahjoittanut kirjastolle loppuvuoden aikana kokoelmiinsa perheiden liikku-
mista edistäviä liikuntavälineitä ja pelejä, joita voivat lainata kaikki halukkaat. 
 
Vuodelle 2021 asetetuista tavoitteista lasten ja nuorten osastojen perusparannus, vaikkakin vain osit-
tainen, on saatu toteutettua. Kokemukset ovat olleet positiivisia. Nuoret ovat vähitellen löytäneet heille 
tarkoitetun tilan ja lasten osasto on käytännöllisempi kuin vanha. Kirjailijavierailuita ei ole pystytty jär-
jestämään koronarajoitusten vuoksi. Sen vuoksi kirjaston ei-käyttäjien tavoittaminen on jäänyt vajaaksi. 
Myös vierailut vanhempainilloissa jäivät tekemättä koronatilanteen vuoksi. Tästä huolimatta uusia asi-
akkaita rekisteröitiin muutama enemmän kuin edellisenä vuonna. Uudet asiakkaat ovat pääosin koulu-
laisia. Kirjaston YouTube-kanavan erilaiset videot ovat saavuttaneet hyvin yleisöä. Ne ovat pieneltä 
osin paikanneet tapahtumien puutetta. 
 
Syksyn mittaan kirjastolla on tehty pieniä muutoksia työjärjestelyissä. Aamupäivällä tapahtuvat kirjas-
tokäynnit varataan etukäteen, jolloin kirjaston henkilökunnan on ollut helpompi varautua ja suunnitella 
omaa työtänsä. Tämä koskee kaikkia koulujen ja varhaiskasvatuksen ryhmiä, sekä muita 
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erityisasiakkaita. Muutoksen johdosta poistoja on pystytty tekemään tehokkaammin, ei kuitenkaan niin 
paljon tässäkään tilanteessa kuin olisi tavoite. Työjärjestelyt eivät tuo lopullista ratkaisua kokonaisuu-
teen, sillä henkilöstöresurssit ovat joka tapauksessa alimitoitetut ja henkilöstö kuormittuu nykyisellä työ-
määrällä.  

 

 Varhaiskasvatus 

 
 

Varhaiskasvatusta toteutetaan eri hoitomuodoissa varhais-
kasvatuslain puitteissa, noudattaen mm. ryhmäkokosäännök-
siä, ja määräyksiä subjektiivisesta oikeudesta varhaiskasva-
tukseen. Kaikille lapsille laaditaan varhaiskasvatussuunnitel-
mat yhteistyössä lapsen huoltajien kanssa. Tarvittaessa var-
haiskasvatussuunnitelmia voivat olla laatimassa myös muita 
lapsen ja perheen kanssa töitä tekeviä ammattilaisia. Varhais-
kasvatukselle tärkeää on, että mm. perheneuvola- ja psykolo-
gipalveluita on riittävästi ja oikea-aikaisesti saatavilla. 
 
Uuden päiväkodin rakentaminen alkoi alkusyksystä 2021. 
Toiminta uudella päiväkodilla alkaa huhtikuussa 2022, ja 
samassa yhteydessä Sipilän päiväkodin, vararyhmiksen ja 

vuororyhmiksen toiminta päättyy niiden siirtyessä uudelle päiväkodille.  
 
Varhaiskasvatuksen liikuntahankkeen toinen hankevuosi päättyi toukokuun lopussa, ja kolmannen 
hankevuoden toteuttaminen aloitettiin kesäkuun alussa. Yhteistyökumppanina on edelleen Isojoen 
varhaiskasvatus ja PLU. Kolmannen hankevuoden aikana pyritään löytämään sellaiset toimintatavat 

jotka kantaisivat hankkeen aikana tehtyä työtä myös eteenpäin. 
Hanke päättyy 31.5.2022. 
 
Liikuntahankkeen puitteissa on tehnyt aktiivista yhteistyötä  mm. 
kulttuuri- ja liikuntatoimen ja kolmannen sektorin kanssa. Vuoden 
mittaan on järjestetty erilaisia matalan kynnyksen tapahtumia 
lapsiperheille ja osallistuttu erilaisten tapahtumien suunnitteluun ja 
toteuttamiseen. Liikunnallisia tapahtumia on järjestetty myös 
omissa toimintayksiköissä. Koronatilanne on huomioitu 
järjestelyissä, mm siirtämällä tapahtumia ulos tai järjestämällä 
tilaisuuksia etäyhteyksin. 
Hanke on näkynyt positiivisesti myös somekanavilla. 
 
Varhaiskasvatuspaikat ovat täyttyneet alkuvuoden aikana niin, että 
myös vararyhmiksen kaikki hoitopaikat on otettu käyttöön uusille 
aloittaville lapsille. Varahoidon tarpeita on järjestetty tarvittaessa 
myös muualle kuin vararyhmikseen. Järjestelyissä on huomioitu 

kulloinkin voimassa olevat koronarajoitukset.  
 
Huhti-toukokuussa 2021 toteutettiin ArviD –arviointikysely 
huoltajille ja lapsille. 
 
Huoltajien kysely toteutettiin webropol-kyselynä ja lapsia 
haastateltiin. Kyselyn tulosten perusteella sekä huoltajat että 
lapset ovat pääsääntöisesti erittäin tyytyväisiä palveluun. 
Huoltajien kyselyn perusteella keskeisimmäksi kehittämis-
kohteeksi nousee tiedottaminen lapsen asioista. Muut alhai-
semman pistemäärän saaneet arviointikohteet liittyvät käy-
tössä oleviin tiloihin ja välineisiin, sekä sisällä että ulkona.  

Päiväkodin rakennustyömaa marraskuussa 2021 
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Avovastausten perusteella huolta herätti henkilöstön vaihtuvuus, sijais-
ten ammattitaito ja asenne, varahoitojärjestelyt sekä piha-alueiden 
kunto ja turvallisuus. Lasten kyselyn perusteella keskeisiksi kehittämis-
kohteiksi kyselyssa nousivat mahdollisuus vauhdikkaaseen leikkiin, päi-
välepo, mahdollisuus olla rauhassa, yhteiset kokoontumiset ja vaikutta-
minen. Kyselyä on käyty läpi henkilökunnan kanssa, ja kehitettäviä koh-
teita huomioidaan jatkossa toiminnan suunnittelussa. 
 
Elokuun alusta lukien voimaan tulivat 
uudet varhaiskasvatuksen asiakasmak-
sujen tulorajat. 
Tulorajat nousivat aikaisempaan verrat-
tuna, jolloin asiakasmaksut laskivat. 
Kuukausittainen varhaiskasvatuksen 
asiakasmaksukertymä laski alkuvuoden 

kuukausittaiseen asiakasmaksukertymään verrattuna n.30%. Koko-
naan maksuttomassa varhaiskasvatuksessa maksutarkistuksen jälkeen 
on n.56% lapsista. 
 
Jatkunut koronatilanne on huomioitu hoitopaikoissa tarkempana käsi- ja 
yskimishygieniana, sekä ohjeistuksena huoltajille lapsen tuonti- ja ha-
kutilanteissa. Myös esim. vasukeskusteluita huoltajien kanssa on toteu-

tettu etäyhteyksin. Yksikköjen luon-
teesta johtuen erityisesti päiväko-
deissa ryhmien osittaiselta yhdistä-
miseltä hoitopäivän alussa ja lo-
pussa ei ole voitu täysin välttyä. 
Vallitseva koronatilanne on huomi-
oitu myös loma-aikojen varahoito-
järjestelyissä siten, että aikaisem-
paa useampi yksikkö on ollut auki, jolloin ryhmät on saatu pidettyä 
väljempinä. 
Varhaiskasvatuksessa liikutaan, leikitään, opitaan ja tutkitaan, ra-
kennellaan ja retkeillään. Tutustutaan ympäröivään luontoon ja 
yhteiskuntaan, saadaan kavereita ja ollaan yhdessä. 
 

Ja jouluna kaikki menee ihan pipariksi. 
 
 

 Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuripalvelut 

 
 
Annukka Käkelän jäätyä vuosilomille sekä sen myötä eläkkeelle, aloitti Henna Kallio hänen työn jatka-
jana 4.1.2021. Vapaa-aikasihteeri nimike vaihtui tässä yhteydessä hyvinvointikoordinaattoriksi.  
 
Toiminta-avustuksia vuonna 2021 haki määräaikaan mennessä yhteensä 27 yhdistystä. Avustuksia 
myönnettiin 26 400€ euron edestä. 
 
Hankkeet, joissa hyvinvointipalvelut ovat olleet mukana touko - elokuun aikana: Harrastamisen Suomen 
malli -hanke, Muinaisvuorten reitistö -hanke, Suupohjan kesätaiteilijat hanke, Kulttuurinpaikka -hanke, 
Maama -hanke sekä DigiVapa -hanke. 
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Liikuntapalvelut  
 
Tammikuussa palkittiin jälleen vuonna 2020 menestyneitä teuvalaisia urheilijoita.  Teuvan kunta palkitsi 
yhteensä 10 urheilijaa.  Koronatilanteen vuoksi virallista palkitsemistilaisuutta ei järjestetty, vaan stipen-
dit noudettiin Teakilta. Lisäksi hyvinvointikoordinaattori Henna kävi tutustumassa jousiampujien harras-
tustiloihin ja toimintaan stipendien jaon yhteydessä. 
 
Tammikuussa hyvinvointikoordinaattori oli mukana ”Teuvabiilillä toimintaa” –hankkeen toimintaviikolla. 
Viikon aikana ohjattiin erilaisia liikuntatuokioita ja tutustuttiin niin kyläläisiin kuin heidän tiloihin sekä 
toimintaan. Teuvabiilillä toimintaa – hankkeen blogi- sivustolla on luettavissa mietteitä viikosta.  

 
Koronatilanteen vuoksi uimahalli pysyi suljettuna 17.1.2021 
saakka. Sulun aikana uimahallin työntekijät olivat lomalla tai teki-
vät korvaavia työtehtäviä esimerkiksi kirjastossa ja eri toimisto-
tehtävien parissa.  Uimahallin aukaistiin jälleen 18.1.2021 tar-
koilla turvallisuusohjeilla.  Kuntosali sekä saunatilat pysyivät sul-
jettuina alkuvuoden. 
 
Helmikuussa järjestettiin yhdessä Karijoen kanssa perinteikäs 
haastehiihto Sivin kämpälle.  Tapahtumassa huomioitiin ajankoh-
taiset koronaohjeistukset ja kaikki tapahtumaan liittyvä toiminta 
toteutettiin ulkona.  Haastehiihtoon osallistui yhteensä 176 kävi-
jää, joista 93 oli teuvalaisia. Teuva siis voitti muutaman vuoden 
tauon jälkeen haasteen.  
Hiihtolomaviikolla hyvin-
vointikoordinaattori ohjasi 
virtuaalisesti koko per-
heen jumppatuokion, joka 
on nähtävillä Teuvan kun-

nan some-kanavilla. Jumpassa oli teemana ”matkalla Teuvan 
ympäri” muistuttaen eri liikkumismahdollisuuksista Teuvalla.  Li-
säksi hiihtoloma mainos piti nämä kohteet sisällään ”ideoita hiih-
tolomalle osuudessa”. 
 
Maaliskuussa yhteistyö käynnistyi varhaiskasvatuksen liikunta-
koordinaattorin kanssa. Kevään aikana on toteutettu etäjumppa-
tuokioita. Jumppien tarkoituksena on ollut innostaa perheitä liik-
kumaan yhdessä matalalla kynnyksellä. Liikuntakoordinaattorin 
kanssa jumpat toteutettiin pääsiäisen ja vapun aikaan.  
 
Toukokuussa liikuntapalvelut ja varhaiskasvatuksen Yhyres liik-
keelle -hanke toteuttivat yhteistyössä kevään viimeisen ohjatun 
”koko perheen jumppavideon” kunnan sosiaalisen median kana-
viin. Video kuvattiin leikkikenttäympäristössä, muistuttaen Teu-
van useista puistoalueista sekä ulkoilumahdollisuuksista. 
 
Toukokuun alussa polkaistiin käyntiin perinteeksi muodostunut postilaatikkopyöräily -kampanja. Vuo-
den 2021 kampanjaan lisättiin yksi uusi laatikko Pappilankankaalle. Teuvalla postilaatikkoja on yh-
teensä 13. Kampanja kestää syyskuun loppuun saakka ja kauden päätteeksi arvotaan polkupyörä kun-
toilijoiden kesken.  
 
Maakuntamarssi tapahtuma toteutettiin 5.5.2021 yhteistyössä seuraavien yhdistysten ja toimijoiden 
kanssa: Teuvan Reserviupseerit ry, Teuvan Reserviläiset ry, Teuvan Sotaveteraanit ry, Teuvan Sydän-
yhdistys ry sekä Teuvabiilillä toimintaa -hanke. Marssin lähtöpisteenä toimi uimahallin piha-alue, jonka 
yhteydessä oli erilaista oheisohjelmaa. Marssimatka oli yhteensä 10 kilometriä ja marssin päätyttyä oli 
ohjattu venyttelytuokio. Tapahtumapäivänä marssiin osallistui yhteensä 65 kuntalaista. Koronatilanteen 
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vuoksi marssimatka oli mahdollista suorittaa itsenäisesti esimerkiksi omalla kylällään. Lisäksi lukion 
liikuntalinja suoritti marssin oppituntien yhteydessä. Maakuntamarssin tavoitteena oli lisätä sotavuosien 
perinnetietoutta sekä järjestöjen välistä yhteistyötä ja tunnettavuutta. Lisäksi tavoitteena oli kannustaa 
kuntalaisia huolehtimaan omasta terveydestä ja kunnosta.  

 
Toukokuussa uimahalli oli avoinna normaalien aukiolojen 
mukaisesti. Kesäkuussa uimahallilla järjestettiin uimakou-
lut, joihin osallistu yhteensä 143 lasta. Uimakouluihin pal-
kattiin kolme kesätyöntekijää. Uimakoulunopettaja sekä 
kaksi apuohjaajaa. Heinäkuussa uimahalli oli suljettuna 
työntekijöiden vuosilomien sekä vuosihuoltojen ajan. Elo-
kuussa uimahalli avautui kesätauon jälkeen. Elokuussa 
uimahalli oli avoinna normaalisti, lauantaita lukuun otta-
matta. Kuntosali oli avoinna koko kesän ja heinäkuussa 
uimahallin sulun ajan käynti mahdollistui avainasiakkuu-
della.  
 

Elokuussa Elolystien yhteydessä 3.8.2021 vietettiin ulkokuntosalin virallista avajaispäivää. Tiistaipäivän 
aikana ulkokuntosalilla järjestettiin kaksi ohjattua ryhmää, joihin kuntalaiset saivat ilmoittautua mak-
sutta. Ohjattujen ryhmien tavoitteena oli opastaa laitteiden käyttöön ja erilaisiin treenimahdollisuuksiin 
sekä madaltaa kynnystä omatoimiseen liikkumiseen jatkossakin. Tiistai-iltana järjestettiin vielä virallinen 
avajaistilaisuus.  Yhdyskuntarakenteen Anna-Kaisa Riskula avasi tilaisuuden ja kuntosalin virallisesti 
kuntalaisten käyttöön. Lisäksi tapahtumassa oli Sydänyhdistyksen infopiste, Yhyres liikkeelle hankkeen 
toimintarastit lapsille, Me&I vapaa-aikavaatteiden myynti sekä arvontaa ja kahvilapalvelua uimahallilla. 
Lisäksi illan aikana oli mahdollisuus kysyä neuvoja, vinkkejä ja opastusta salin käyttöön.  

 
Elokuussa liikuntapalvelut järjestivät yhteistyössä Yhyres liikkeelle -
hankkeen kanssa Pop Up -liikennepuiston lapsiperheille. Tapahtuma 
toteutettiin Teakin rajatulla ja asfaltoidulla tenniskentällä. Tapahtu-
massa oli erilaisia toimintapisteitä sekä mahdollisuus suorittaa ajo-
kortti. Tavoitteena oli lisätä leikin ja liikunnan varjolla tietoutta ja taitoa 
liikenneturvallisuuden näkökulmasta. Myöhemmin syksyllä järjestet-
tiin myös Pop Up -liikennepuisto ”Hämärän ajo” -teemalla.  
 
Lisäksi liikuntapalvelut mahdollistivat suunnistusverkon valmistumi-
sen Pappilankankaalle sekä Luonto-Parran lentopallokentän rungon 
ja verkon uudistamisen.  
 
Ohjatut vesijumpat ja -juoksut alkoi-
vat uimahallilla syyskuun alussa yh-
dessä uimahallin ja kuntosalin sarja- 

ja kausikorttien syys-alen kanssa. Alekampanja kesti 1.9.-30.9. 2021.  
 
Valtuustoaloitteesta alle 18-vuotiaat teuvalaiset pääsivät ilmaiseksi ui-
maan keskiviikkoisin klo 15-18. Kokeilu kesti 6.10-24.11.2021 ja uijat 
olivat pitkälti ala-asteikäisiä.  
 
Mannerheimin lastensuojeluliiton Teuvan paikallisyhdistys vuokrasi 
Pool Race -vesiesteradan uimahallille syyslomalla 22.-23.10. 
 
1.12. vietettiin Pappilankankaalla Tonttupolun avajaisia Komsin kylä-
seuran joulukalenterin avajaisten yhteydessä. Polulla oli liikunnallisia 
rastipisteitä, ja se oli kierrettävissä omaan tahtiin.  
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Loppuvuodesta perheillä oli mahdollisuus yhteisiin, maksuttomiin liikunta- ja puuhailuhetkiin yhtenäis-
koulun liikuntasalissa. Vuorot oli suunnattu erityisesti alle kouluikäisille lapsille ja heidän perheilleen ja 
vuoroja veti Yhyres liikkeelle -hanke.  
 
Teuvan uimahallilla pääsi kiertämään Triivun seikkailu uimahallissa -tarinapolkua 11. ja 18.12. Tarina-
polku oli osa Komsin kyläseuran joulukalenterin.  
 
Nuorisopalvelut 
 
Tammikuussa nuorisopalvelut jatkoivat Klubin toimintaa seuraavasti: ma, ti ja kerran kuukaudessa per-
jantaisin. Helmikuussa Kumppari-hanke polkaistiin käyntiin ja nuorisopalveluissa aloitti uusi työntekijä 
koulunuorisotyössä. Koulunuorisotyöntekijän Marjo Suomalaisen työpiste sijaitsee yhtenäiskoulun neu-
vottelutilassa. Koulunuorisotyöntekijän työnkuva painopiste on koulun arjessa ennaltaehkäisevien ja 
oppilaita tukevien toimintojen parissa.  
 
Tämän lisäksi koulunuorisotyöntekijä on tehnyt noin 1-2 
krt viikossa ohjaustyötä nuorisotila Klubilla tutustuen nuo-
riin ja tuoden työkuvaansa tutuksi. Tämä on myös mah-
dollistanut laajemmat aukioloajat ja klubi onkin ollut ke-
väällä auki säännöllisesti kolme kertaa viikossa, kahden 
nuorisotyöntekijän panoksella.  
 
Helmikuussa nuorisopalvelut aloittivat yhdessä peruskou-
lujen kanssa heijastinkampanjan. Kampanjan tavoitteena 
oli muistuttaa heijastimien tärkeydestä ja kannustaa nii-
den käyttöön liikenneturvallisuuden näkökulmasta.  Nuo-
risotyö jalkautui välituntialueille kouluille aamuisin ja hei-
jastinta näyttämällä oppilaat saivat kuuman kaakaon sekä 
pisteen oman luokan yhteiseen pistepankkiin. Eniten pis-
teitä saaneiden luokkien välillä arvottiin aiheeseen liittyviä 
tuotepalkintoja.  
 
Hiihtolomalla Klubilla järjestettiin ohjattua toimintaa niin 
alakoulu- kuin yläkouluikäisille lapsille ja nuorille. Lisäksi 
keskiviikkona 3.3.2021 nuorisopalvelut jalkautuivat aamu-
päivästä yhtenäiskoulun luistelukentälle kera kuuman 
kaakaon ja iltapäivästä laskettelukeskus Parraan oheisohjelman parissa. 
 
Nuorisotyöhön tilattiin paikallisesta yrityksestä Teuvan logolla varustetut huomioliivit, nuorisotyön näky-
vyyden ja tunnistettavuuden kannalta.  
 

Tammikuusta huhtikuuhun Klubi on ollut säännölli-
sesti avoinna viikoittain, ajankohtaiset koronalin-
jaukset huomioiden. Kokoontumisrajoitus Klubilla 
on vaihdellut näin ollen 10-20 hengen välillä.  

 
Nuorisotila klubi oli toukokuussa avoinna yläkoulu-
laisille ma, ke klo 15-18 ja alakoululaisille ti klo 14-
17. Lisäksi kerran kuussa on toteutettu ”perjantai 
Klubi” yhteistyössä Vuoksin Etsivän nuorisotyön 
kanssa.  
Keväällä nuorisopalveluissa on tehostettu palvelui-
den markkinointia erilaisin keinoin. Nuorisotyönteki-
jät ovat muun muassa jalkautuneet kouluille kerto-
maan nuorisopalveluista ja esimerkiksi nuorisotila 
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Klubin toiminnasta. Lisäksi nuorisopalveluiden sosiaalisessa mediassa on tiedotettu aktiivisesti tule-
vista tapahtumista ja teemailloista.  
Kesäkuussa koulujen päätyttyä nuorisopalvelut toteuttivat päiväleirit alakouluikäisille. Leireillä oli ohjel-
massa erilaisia toimintapajoja aina kädentaidosta kokkaukseen. Päiväleirit toteutettiin Klubin tiloissa ja 
esimerkiksi koulun piha-aluetta hyödyntäen. Leirien lisäksi kesäkuussa nuorisotilaa pidettiin avoinna ja 
toteutettiin jalkautumisia kyläkouluille, vieden nuorisopalveluita myös sivukyliin. Jalkautumiset toteutti 
koulunuorisotyöntekijä.  
 
Heinäkuun alussa nuorisotila Klubia pidettiin avoinna ja loppukuusta Klubi oli suljettuna kahden viikon 
ajan. Elokuussa klubi avautui jälleen ja toiminta starttasi kesätauon jälkeen. 
 
Teuva toimii -tiimi kokoontui kevään ja kesän aikana säännöllisesti. Toukokuussa tiimi suunnitteli ja 
toteutti jalkautumisen nuorten pariin koulujen päättäjäisviikonloppuna. Jalkautuminen ajoittui aikavälille 
20-00, jonka aikana tilanne nuorten keskuudessa oli rauhallinen. Jalkautumisen päätyttyä nuorten kes-

kuudessa oli ollut levottomampaa, joten tämänkaltaiselle 
työmuodolle voisi olla jatkossakin tarvetta. Työntekijät otet-
tiin nuorten parissa hyvin vastaan ja aikuisen läsnäolo oli 
toivottua. 
 
Elokuussa Teuva toimii –tiimi toteutti toisen jalkautumisen 
skeittiparkki ”Skepalle” osana Elolystien tapahtumaviikkoa. 
Tapahtumassa oli skeittauksen ja skoottauksen lisäksi pi-
hapelejä, pientä purtavaa ja rentoa yhdessäoloa. Nuoriso-
palveluiden lisäksi tapahtumassa oli mukana perhetyö ja 
Vuoksin etsivä nuorisotyö. Tavoitteena oli lisätä nuoriso-
palveluiden näkyvyyttä sekä tavoittaa laajalti kohderyh-
mää. 

 
 
Syysloman alkaessa perjantaina 15.10.2021 Teuvan kun-
nan nuorisopalvelut, Vuoksin etsivä nuorisotyö ja LLKY:n 
perhetyö jalkautuvat nuorten pariin yhteistyössä ABC- lii-
kennemyymälän kanssa. Työntekijät olivat tavattavissa 
ABC:n ulkoterassilla klo 20-22, jonka jälkeen he jalkautui-
vat kylälle. Nuorille oli ABC:n ulkoterassilla ohjelmassa 
pientä kisailua ja onnenpyörää. Onnenpyörään palkinnot 
olivat lahjoittaneet paikalliset yrittäjät ja kuntalaiset. Jal-
kautuminen oli Teuva toimii -tiimin järjestämä tempaus. 
 
Nuorisotila Klubi oli auki syyslomalla keskiviikkona ja tors-
taina 21.-22.10 klo 12-16. 
 
Ehkäisevän päihdetyön viikolla nuorisopalvelu jalkautui 
yhtenäiskouluun ja järjesti yläkouluikäisille ”Välkkämes-
sut”. Ehkäisevän päihdetyön viikolla haluttiin vuonna 
2021 kannustaa nuoria avoimeen keskusteluun kannabik-
sesta.  
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Kulttuuripalvelut 

Teuvan kunta lähti mukaan Kulttuurin paikka -hankkeeseen.  
Hankkeen tavoite on tuoda kuntien ja kaupunkien kulttuuritarjon-
taa näkyville. Hankkeelle sai ilmoittaa tietoineen Teuvalta kuusi 
kohdetta. Teuvalta valikoitui Kulttuuritalo Orrela, Kotiseutumu-
seo, Pyörätalli, Kirkon alttaritaulu, Kirkon rauniot sekä maailman 
suurin keihäs Luonto-Parran maastosta. Kohteista tehtiin koonti, 
joka tulee olemaan osa ”kulttuurin paikka”-nettisivujen materiaa-
lia. Hanke on Teuvan kunnalle maksuton ja materiaalit nettisivui-
neen saadaan maksutta.  
 
Lisäksi Teuva lähti mukaan Kauhajoen kaupungin hallinnoimaan 
”Kesätaiteilijat hankkeeseen”. Myös Teuvan Taideseura on kiin-
nostunut lähtemään hankkeeseen mukaan, mikäli Kauhajoki saa 
hankkeeseen rahoituksen.  Hankealueeseen kuuluu Teuvan ja 
Kauhajoen lisäksi myös Isojoki ja Karijoki. Hanke polkaistaan vi-

rallisesti käyntiin toukokuussa, mikäli hanke saa rahoituksen.  
 
Alkukeväästä päätettiin, että kesätapahtumien perinteeksi muodostunut Taidenäyttely Ars Nova Bot-
nica tullaan järjestämään virtuaalisessa muodossa ja mikäli tilanne sallii, toteutetaan se myös fyysisenä 
tapahtumana.  Alkukeväästä myös Elolystien ohjelmaa on läh-
detty suunnittelemaan.  
 
Lauantaina 13.3.2021 vietettiin talvisodan päättymisen päivää.  
Kulttuuripalvelut järjestivät yhdessä Teuvan seurakunnan ja Re-
serviläiset ry:n kanssa tilaisuuden, joka kuvattiin kunnan sosiaa-
lisen median kanaviin. Koronan vuoksi tänä vuonna ei järjestetty 
yleisötilaisuutta, mutta video tavoitti satoja kuntalaisia 
 
Tiistaina 27.4.2021 vietettiin kansallista veteraanipäivää. Koro-
nan vuoksi veteraanitoimikunta päätti kokouksessaan järjestää 
tilaisuuden ilman yleisöä tai sisätiloissa järjestettävää juhlatilai-
suutta.   
 
Huhtikuussa oli jälleen haettavana liikunnan-, nuorison- ja kult-
tuurin toiminta-avustukset 2021.   
 
Toukokuussa 22.5.2021 kulttuuri- ja nuorisopalvelut osallistuivat 
Teuvan tähti -laulukilpailun toteutukseen, palkiten kisassa menestyneet laulajat.  
 
Toukokuussa 16.5.2021 vietettiin kaatuneiden muistopäivää. Kulttuuripalvelut tilasivat yhteistyössä 
Seurakunnan kanssa seppeleen, joka laskettiin muistomerkille jumalanpalveluksen jälkeen. Seppeleen 
laskun toteuttivat Reserviläiset ry. 
 
Kesäkuussa kulttuuripalvelut toteuttivat Etelä-Pohjanmaan liiton ”kulttuurinpaikka”- hankkeen kanssa 
aarrejahdin. Teuvan kunnan kulttuurinpaikka kohteisiin piilotettiin yhteensä kaksi aarretta, joista oli 
mahdollisuus voittaa palkintoja.  Teuvan aarteet löydettiin samaisena päivänä, kun aarrejahti alkoi. Aar-
teet oli piilotettu kulttuuritalo Orrelaan sekä rauniokirkon ympäristöön. 
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Ars Nova Botnica taidenäyttelyn rakentaminen alkoi kesäkuun lop-
pupuolella. Teemana vuonna 2021 oli ”Valoa näkyvissä”. Taide-
näyttelyyn osallistui 39 taiteilijaa ja näytille asetettiin yhteensä 110 
teosta. Taidenäyttely pidettiin tänä vuonna Teakin High Tech- ti-
lassa.  Ars Nova Botnican virtuaalinäyttely oli katsottavissa koko 
heinäkuun ajan 5.-30.7.2021 ja fyysinen näyttely oli avoinna 19.-
30.7.2021 välisen ajan. Virtuaalinäyttely tavoitti yhteensä 919 kat-
selukertaa. Fyysisessä näyttelyssä vieraili puolestaan 300 kävi-
jää. Näyttelyn yleisöäänestyksen voitti Erkki Peltokosken ”puolu-
koita” teos ja Juryn valitsema voittaja oli Päivi Saarela teoksellaan 
”Valo tulee aina takaisin” 
 
Elolystit tapahtumaviikko toteutettiin 2. - 7.8.2021 välisenä aikana. 

Tapahtumassa oli monipuolista ohjelmaa kaikenikäiset kuntalaiset 
huomioon ottaen. Tapahtumaviikon toteutukseen osallistui kulttuuri-
palveluiden lisäksi useita aktiivisia yhdistyksiä ja toimijoita. Tapahtu-
maviikko piti sisällään musiikkitapahtumia, liikuntaa, näyttelyitä, elo-
kuvahetkiä, kirjallisuusiltaa, nuorten päivää, lastentapahtumaa ja 
muita kulttuurin ja vapaa-ajan tapahtumia. 
 
Heinä- ja elokuun aikana kulttuuripalveluissa oli yksi kesätyöntekijä 
yhteistyössä Carunan ”duunienergiaa” -kesätyökampanjan kanssa. 
Kesätyöntekijän tehtäviin kuului fyysisen taidenäyttelyn asiakaspal-
velutyöt, sosiaalisen median sisällön tuottaminen Carunan kanssa 
yhteistyössä sekä Elolystit tapahtumaviikon toteutukseen osallistu-
minen.  

 
5.12.soihtukulkue kulki Teuvan keskustan halki. Tapahtumassa avat-
tiin myös jouluseimi vanhan kunnantalon portailla ja sytytettiin kynttilät 
sankarihaudoille. Soihtukulkue järjestettiin yhteistyössä Parran Haltiat 
Ry:n, Teuvan seurakunnan ja Teuvan Kansanlähetyksen kanssa. 
 
Teuvan kunta ja seurakunta järjestivät itsenäisyyspäivän juhlan 6.12. 
jumalanpalveluksen ja seppeleenlaskun jälkeen Teuvan kirkossa.  
 
Vanhan kunnantalon puistoon hankittiin ja pystytettiin kuuset, jotka eri 
yhdistykset, yritykset ja ryhmät saivat varata ja koristella. Joulukuusi-
puiston avajaiset pidettiin 13.12.2021 klo 18 ja ohjelmassa oli mm. Lu-
cia-kulkue, Kuminakuoro ja tonttujen etsintää. Puisto toteutettiin yh-
teistyössä Yhyres liikkeelle -hankkeen, Teuvan Yrtittäjien ja Komsin 
Kyläseuran kanssa ja oli avoinna 6.1.2022 asti.  
 
 

2.5. Yhdyskuntarakenne 
 
Yhdyskuntarakenteen tavoitteet talousarviossa 2021 
 
Yhdyskuntarakennetoimialan tavoitteena on kunnan kiinteistökannan säätäminen tarvetta vastaavaksi. 
Vajaakäytössä olevien kiinteistöjen käyttöastetta nostetaan tai niistä luovutaan. Tarpeettomista kiinteis-
töistä luovutaan joko myymällä, purkamalla tai kylmilleen jättämällä. 
 
Maakuntien Tilakeskus Oy on aloittanut kuntaprojektin, jonka tavoitteena on muodostaa kokonaiskuva 
kaikista kuntien ja kuntakonsernien omistamista tiloista ja luoda malli kiinteistö- ja rakennustietojen yl-
läpidolle. Yhdyskuntarakennetoimiala on allekirjoittanut yhteistyösopimuksen Maakuntien Tilakeskus 
Oy:n kanssa. Teuvan kunta toimii hankkeessa yhtenä hankkeen testaajakuntana. 
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Toisena tavoitteena on saada yhteistyöyrityksiä ja uusia toimijoita kunnalle ja samalla lisätä tarjoajien 
määrää ja saada aikaan lisää kilpailua, sekä tutustua teuvalaisten yritysten toimintaan ja sitä kautta 
kartoittaa yhteistyömahdollisuuksia. Tavoitteena on neljä yritysvierailua vuoden 2021 aikana teuvalai-
siin yrityksiin 
 
Uusiutuvan energian mahdollisuuksien käyttöä investointien muodossa jatketaan mm, Kiinteistöjen 
kustannussäästöjä haetaan panostamalla aurinkoenergian ja muiden vaihtoehtojen lisäämiseen. 
 
Yhdyskuntarakenteen ja hallinnon yhteistyönä toteutettavan omaisuuskartoituksen täytäntöönpano. 
 
Tulevinakin vuosina suurimpia haasteina tulevat olemaan talouden tasapainottaminen, kunta- ja palve-
lurakenteen muutosten aiheuttamiin muutoshaasteisiin vastaaminen sekä koko toimialan kustannusra-
kenteen hallinta siten, että toimintaa voidaan harjoittaa laadukkaasti ja kustannustehokkaasti kestävän 
kehityksen periaatteella siten, että korjausvelan syntyminen saadaan minimoiduksi. 
 
Teuvan vesihuoltolaitos on ottanut käyttöön sähköisen Kulutus-Web -palvelun, jonka kautta vesimitta-
rilukeman toimittaminen käy nopeasti ja kätevästi verkossa. Lokakuun 2020 lopussa yli puolet asiak-
kaista ilmoitti kulutuslukunsa sähköisesti.  
 
Yhdyskuntarakenteen palvelujen siirtämistä sähköiseen muotoon pyritään jatkamaan. Selvitetään siir-
tymistä sähköiseen rakennusluvan hakemiseen esim. Lupapiste.fi – palvelun tai vastaavan avulla. 
 
Rakennusvalvonnan asiakasmaksutaulukon selkiyttäminen ja maksujen tarkistaminen. Rakennusval-
vonnan viranomaistehtävien nykyiset maksuperusteet ovat tulleet voimaan 2008. Niihin on tehty voi-
maantulon jälkeen tarkennuksia ja muutoksia (Kh 10.12.2007 § 328, lisäys Kh 13.1.2014 § 11, 
27.1.2014 § 39 ja 13.5.2019 § 84). Maankäyttö- ja Rakennuslaki (MRL 5.2.1999/132) 145§ mukaisesti 
luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä 
muista viranomaistehtävistä kunnalle maksun, jonka perusteet määrätään kunnan hyväksymässä ta-
sassa. Maksujen tulisi noudattaa viranomaistehtävistä syntyviä kustannuksia. Nykyisten maksuperus-
teiden hyväksymisen jälkeen alan kustannustaso on noussut eivätkä nykyiset maksut vastaa tämän 
hetken tilannetta. Vuoden 2021 talousarviossa on huomioitu maksuperusteiden tarkastus ja maksujen 
tarkistuksesta tullaan tekemään esitys kunnanhallitukselle. 
 
Pienet ja vähäisiä resursseja vaativat parannus- ja kehittämistoimet tehdään kulloinkin voimassa olevan 
talousarvion rajoissa toimintakauden aikana. Suurempien, paljon resursseja vaativien korjaus-, muutos- 
ja parannustöiden vaatimat toimenpiteet ja resurssit otetaan huomioon aina vuosittain talousarviota 
laadittaessa. Niille pyritään varaamaan määrärahoja kiireellisyyden mukaan viisivuotiskaudelle laadit-
tavassa taloussuunnitelmassa. 
 
Ruoka- ja puhtauspalveluissa tavoitteena on tuottaa laadukkaita ruokapalveluita, joilla tuetaan hyvin-
vointia ja ohjataan terveelliseen ravitsemukseen sekä puhtauspalveluita, joilla oikein mitoitettuna edis-
tetään viihtyvyyttä ja parannetaan tilojen käytettävyyttä. Päämääränä on asiakastyytyväisyys, kannat-
tavuus ja toiminnan vastuullisuus. 
 
Tavoitteena on myös lisätä viestintää toiminnastamme ja sen periaatteista sekä yhteistyötä eri asiakas-
ryhmiemme kanssa. Niin että pystymme kehittämään palveluitamme sekä ohjaamaan varsinkin lapsia 
ja nuoria terveyttä, kasvua ja hyvinvointia edistäviin ruokatottumuksiin sekä tietoisuutteen jokaisen tilo-
jen käyttäjän vastuusta viihtyvyyden ylläpitämisessä. 
 
Hankinnoissa tavoitteena on edelleen kiinnittää huomiota tuotteiden alkuperään ja suosia mahdolli-
suuksien mukaan paikallisia ja lähialueen tuotteita ja palveluita. 
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 Yhdyskuntarakennepalvelujen hallinto  

 
Yhdyskuntarakennetoimialan talousarvion käyttötalousosan ulkoisten määrärahojen loppusumma on 
vuonna 2021 yhteensä 4 793 435  euroa. Vuoden loppuun mennessä käyttötalousosan menomäärära-
hasta oli kirjattu käytetyksi yhteensä 5 031 203 euroa (105 %). Vuoden 2020 vastaavana aikana ulkoisia 
menoja oli 4 897 749 euroa. Yhdyskuntarakenteen vastuualueen ulkoisia tuloja on vuodelle 2021 bud-
jetoitu 2 821 822 euroa, ja tulokertymä 31.12.2021 mennessä oli 2 812 174 euroa (99,7 %). 

 
Yhdyskuntarakennepalvelujen vuotta 2021 on värittänyt edelleen jatkunut koronaepidemia. Kokoontu-
misia on karsittu ja kokoukset on pidetty etäkokouksina. Työntekijöitä on velvoitettu käyttämään suoja-
maskia liikuttaessa oman työhuoneen ulkopuolella tai jos samassa työhuoneessa työskentelee muita.  

 
Korona-ajasta huolimatta tai juuri sen takia, useilla Teuvalaisilla yrityksillä ovat tilaukset kääntyneet 
kasvuun ja mm. Teuvan Mökki- ja Sorvituote Oy ja Siparila Oy laajentavat tuotantojaan.  
 
Myös Teuvan kunta investoi. Uuden päiväkodin rakentaminen aloitettiin tammikuussa. Päiväkodin tila-
elementit saatiin työmaalle joulukuussa ja päiväkoti valmistuu keväällä 2022.  
 
Teuvan keskusurheilukentän uudistamisen suunnittelun toteutti Aluetaito Oy. Keväällä toteutettiin hank-
keen kilpailutus. Kilpailutuksessa saadut tarjoushinnat ylittivät hankkeelle varatut määrärahat noin 2,6 
– kertaisesti ja kunnanhallitus päätti keskeyttää hankkeen. 

 
Yhdyskuntarakennetoimiala on aloittanut 2020 ELY-Keskuksen kanssa Maantiet kaduiksi – hankkeen. 
Hanke perustuu Maankäyttö- ja rakennuslakiin vuodelta 2006, johon on kirjattu velvollisuus asema-
kaava-alueella olevien paikallista liikennettä palvelevien teiden muuttamiseksi kaduiksi. Hankkeessa 
on tavoitteena, että kunnan kaava-alueella sijaitsevat valtion tiet kunnostetaan ja kunnostamisen kus-
tannukset jaetaan kunnan ja ELY-Keskuksen kanssa tasan. 

 
Hankkeen aloitus on viivästynyt. ELY-Keskuksen oli tarkoitus kartoittaa kesän 2021 aikana kaava-alu-
eilla sijaitsevien maanteiden – porvarintie, hakalantie, asematie, tehtaantie, luovantie ja pitkätie - kunto 
ja laatia niiden kunnostamisesta kustannusarvion. Kunnostamisen jälkeen tiet muutetaan kaduiksi ja 
niiden hoito ja ylläpito siirtyy kunnan vastuulle. Yhteensä hankkeessa siirtyisi kunnan hoitoon 7,43 km 
maantietä. Hankkeen toteutuessa ELY-Keskus pystyisi paremmin keskittymään ei-kaava-alueella ole-
van maantieverkoston ylläpitoon myös Teuvan alueella.  

 
Toteutuessaan hanke merkitsee kunnalle isoa satsausta kadun pitoon. Hankkeen rahoitusta ja mah-
dollista rahoituksen jakamista useammalle vuodelle selvitetään. Toteutuessaan kunnan hoidossa oleva 
katuverkosto kasvaa merkittävästi ja samassa yhteydessä tulee kartoittaa, voidaanko yksityisteiden 
hoidossa siirtyä kokonaan avustusmalliin. Avustusmallissa tiekunnat hoitavat kunnossapidon järjestä-
misen ja hallinnon itse ja kunta avustaa tiekuntia kattamaan kunnossapidon kustannukset. Näin kunnan 
omat työntekijät keskittyisivät kunnan hoidossa olevan katu- ja tieverkoston kunnossapitoon.  
 
Yksityisteiden talvikunnossapidon osalta elinvoimavaliokunta päätti kokouksessaan 7.10.2021 selvittää 
nykyisen toimintamallin toimivuuden. Elinvoimavaliokunta kuuli joulukuussa satunnaisesti valittujen 
Teuvalaisten ja Kurikkalaisten tiekuntien edustajia nykyisen toimintamallin ja avustusmallin toimivuu-
desta. Selvitystyön on määrä valmistua kevään 2022 aikana, jonka jälkeen valiokunta antaa asiasta 
ohjauksen.  

 
Yhdyskuntarakennetoimialan ruoka- ja puhtauspalvelujen sekä kiinteistönhoidon yhtiöittämisselvitys 
aloitettiin kesällä 2020 ja selvitystä tehtiin muun työn ohella. Selvitystyöryhmä, johon kuuluivat Marko 
Mylläri, Kaisu Mattinen, Sari Mikkilä ja Matti Hakola, kokoontui kahden viikon välein. Kunnan johtoryhmä 
toimi selvitystyön ohjausryhmänä. Selvitystyössä kartoitettiin nykyistä toimintaa sekä miten kunta- ja 
hankintalaki määrittelee toiminnan rajat. Selvitettiin toiminnan taloudellisia seikkoja, Sote-uudistuksen 
vaikutusta toimintaa sekä kartoitettiin alustavasti eri yhtiöittämisvaihtoehtoja. Sote-uudistus, joka osal-
taan vaikuttaa selvitystyöhön, tarkentui työn aikana. Uudistuksessa ei esitetä vastaavaa yhtiöittämis-
velvollisuutta kuin edellisellä vaalikaudella esitettiin. Sote-uudistus vaikuttaa kuitenkin merkittävästi 
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kuntien toimintaan ja talouteen. Kuntasektorin työntekijämäärä vähentyy merkittävästi. Sosiaali- ja ter-
veydenhuollon ja pelastustoimen henkilöstö siirtyy kokonaisuudessaan Hyvinvointialueiden palveluk-
seen. On huomioitavaa, että myös kuntien palveluksessa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuotan-
toon liittyvissä tukipalvelutehtävissä työskentelevät henkilöt siirtyvät Hyvinvointialueiden palvelukseen, 
jos henkilön tosiasiallisista työtehtävistä vähintään puolet on kunnan sosiaali- tai terveydenhuollon tu-
kitehtäviä. Tämä vaikuttaa merkittävästi yhtiöittämisselvityksen alaisen toiminnan laajuuteen ja henki-
löstömäärään tulevaisuudessa, kun Hyvinvointialueet aloittavat 1.1.2023. Selvitystyö valmistui kesän 
kynnyksellä. 
 
Vuoden aikana useiden rakennusmateriaalien hinnat ovat nousseet. Vuoden aikana esimerkiksi teräk-
set ja puutavaran hinnoissa on menty ylöspäin jopa 50-70%. Myös urakoitsijoista on pulaa ja tämä 
näkyy myös tarjousten hinnan nousuna tai jopa niin, että tarjouksia on vaikea edes saada.  
 
Suksen sillan korjauksen tarjoukset ylittivät työhön varatut määrärahat noin kaksinkertaisesti ja kun-
nanhallitus päätti keskeyttää hankinnan ja palauttaa asian uudelleen valmisteluun. Elinvoima toimiala 
valmistelee suksen sillan kunnostusta uusista lähtökohdista ja asiaan palataan vuoden 2022 alkupuo-
lella.  
 
Kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan 10. toukokuuta Teuvan kunnan puunmyynnin hankintakaup-
pana metsäkiinteistöiltä, jotka sijaitsevat asuinalueiden lähellä. Metsänhoitoyhdistys Lakeus ry:n on ke-
sän aikana toteuttanut hankintakaupat. Myös kunnan omistamien metsäkiinteistöjen päätehakkuukau-
poista kunnanhallitus on tehnyt päätöksen. Päätehakkuiden osalta elinvoimatoimiala on hankkinut mai-
sematyöluvat ja tarjouspyynnöt lähetetään alkuvuodesta 2022. Myynnit toteutetaan yhteistyössä Met-
sähoitoyhdistys Lakeus ry:n kanssa. 
 
Vesi- ja viemärilaitoksen sähköinen seuranta- ja hälytysjärjestelmän on liitetty osaksi Närpiön Vesi Oy:n 
järjestelmää. Uusi järjestelmä turvaa häiriöttömän toiminnan.  
 
Vuoden 2023 alusta vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä siirtyy 
kunnilta ja kuntayhtymiltä 21:lle hyvinvointialueelle. Etelä-Pohjanmaan kunnilta ja kuntayhtymiltä vastuu 
siirtyy Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueelle.  
 
Etelä-Pohjanmaan Hyvinvointialue aloittaa toimintansa 1.1.2023.  Aloituksen valmistelu on työllistänyt 
elinvoimatoimialan kuluvaa vuotta. Valmistelussa on kartoitettu hyvinvointialueelle siirtyvää omaisuutta, 
sopimuksia, vastuita sekä siirtyvää henkilöstöä.  
 
 

YHDYSKUNTARAKENNE-
PALVELUT 

Tilinpäätös 
2020 

Budjetti + muutos 
Tilinpäätös 
2021 

Käyttö- % 

TOIMINTATUOTOT 3 070 961 2 821 822 2 812 174 99,7 

Sisäiset tuotot 2 346 295   2 133 380   

TOIMINTAKULUT -4 897 749 -4 793 435 -5 031 203 105,0 

Sisäiset kulut -371 487   -298 630   

Tulos 148 020 -1 971 613 -384 279   

 

 Tilahallinto 

 
 

Vuosi 2021 on mennyt tähän asti kokonaan päiväkodin rakentamisen merkeissä. Tämä näkyy nyt sel-
keästi kaikkien kohteiden kustannusten laskuna verrattuna esim. vuoden 2019 alkuvuoteen. Tuo ra-
kentaminen jatkuu koko vuoden 2021 loppuun saakka, joten lähes kaikki vuokratulot jää nyt tulokseksi. 
Alkuvuoden aikana juoksevat pakolliset yleiskulut ovat pysyneet samoissa euromäärissä kuin vuotta 
aiempana osavuotena. Talonmiespuolella tapahtui yksi irtisanoutuminen. Tehtävä on saatu täytettyä. 
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Samoin eläkkeelle jääneen kirvesmiespuolen henkilön paikka on täytetty. Tämän 2021 vuoden keskit-
tyminen päiväkotirakentamiseen tarkoittaa samalla vuodelle 2022 merkittävämpää remontointia, ja in-
vestointimäärärahaa, kun korjausvelka ei lyhene lainkaan, vaan kasvaa merkittävällä summalla. Mer-
kittävin ero on Syreenin koulun kohdalla tulosparannus vuoteen 2019 tulee olemaan n. 132t euroa.  
 
Vuosi 2022 suunnitelman mukaan tulee olemaan saneerauksiin ja kunnossapitotöihin liittyen todella 
vilkas mm. Parran alue, Vanha Otto syreeni ja Henriikkakodin ulkotaukoalueet.  
 
Tilinpäätös 2021 
 
Koko vuosi 2021 meni tilahallinnon osalta uuden päiväkodin parissa, muitten kohteiden parissa ei tehty 
kuin pieniä pakollisia rikkoutumisista johtuvia pientöitä. Päiväkodin tilaelementtien toimituksen viivästy-
misen vuoksi päiväkodin rakentaminen jatkuu vuoden 2022 maaliskuun loppuun saakka. 
Päiväkoti valmistuu todella kustannustehokkaasti, omana työnä tehtynä noin puoleen hintaan, verrat-
tuna kokonaan ostopalveluna tehtyyn n. 950 m2 4-ryhmäiseen päiväkotiin verrattuna. 
Kirvesmiesten toiminta vain yhdellä kohteella tarkoittaa muiden rakennusten osalta korjausvelan kas-
vuun, mutta huhtikuun 2022 jälkeen voidaan keskittyä muihin kohteisiin. Talonmiespalvelu on toiminut 
tehokkaasti hiukan supistuvan kiinteistökannan kanssa, tavoitteena on vuonna 2022 hankkia talonmies-
palvelun apuvälineeksi kiinteistöjen hoitoon ja seurantaa liittyvä ohjelma, joka aikatauluttaa ja muistut-
taa huoltotaajuuksista. 
 
 

 Yleiset alueet 

 
Liikennealueet 
 
Mikkiläntien pyörätiellä tehtiin kaksi isompaa asfaltinpaikkausta lii-
kenneturvallisuuden parantamiseksi. 
 
Säntinkadun perusparannus ja massanvaihtotyöt tehtiin syksyllä. 
Vanha maa-aines tiestä ajettiin pääosin hyötykäyttöön Parraan rei-
tistön parantamiseen.  
 
Syksyllä tehtiin muutamia pieniä asfalttipaikkauksia.  
 

Liikunta-alueet 
 
Luminen talvi mahdollisti hiihtolatujen ja jääalueiden täysimääräi-
sen hoidon. Parrassa oli hoidon piirissä koko latuverkosto. Lisäksi 
hoidettiin koulujen ladut. Käyttäjiä sekä laduilla, että jäillä oli run-
saasti. Muinaisvuorten reitistön kunnostamiseen saatiin hankera-
haa ELY-keskukselta. Tuulenkaatoja on kartoitettu ja niistä on tehty 
pitkospuumateriaalia reitistölle. Märimpiin maastonkohtiin pitkos-
puumateriaaleja vietiin jo paikoilleen maan ollessa vielä jäässä.  
 
Keväällä tehtiin runsaasti polttopuita laavujen käyttöön kunnan omistuksessa olevalta Mäki-Saksan ti-
lalla. Urheilukentällä on tehty normaaleja kunnossapitotyötä. Nurmikenttä on ollut suhteellisen hyvässä 
kunnossa. 
 
Parran beach volley -kenttää parannettiin yhteistyössä vapaa-aikatoimen kanssa. Kentälle hankittiin 
uusi verkko ja tolpat. Tarkoitus oli parantaa myös alustaa ja uusia osittain hiekkaa, mutta verkon toimi-
tuksessa ilmenneiden ongelmien ja kesälomien takia työ viivästyi, joten on tarkoituksenmukaisempaa 
toteuttaa työ valmiiksi vasta ensi keväänä. 

 

Säntinkadun perusparantaminen. 
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Osallistuvan budjetoinnin kautta uimahallin viereen rakentui 
erityisesti ikäihmisille suunnattu ulkokuntosali.  
 
Äystön koulun hiekkakenttää on parannettu uudella kivituh-
kakerroksella.  
 
Muinaisvuorten reitistöhankkeessa on raivattu Järvikämpän 
piha-aluetta ja tehty pohjatyöt uudelle kotalaavulle sekä wc-
/puuvarastorakennukselle. Aarniometsän kohtaan on raken-
nettu noin 200 metrin matkalle pitkospuut. Lisäksi on raivattu 
Sivin kämpän piha-aluetta uuden grillauspaikan tekoa varten. 
Opastekylttien materiaalit on kilpailutettu ja kylttien teko on 
aloitettu yhteistyössä Suomen Yrittäjäopiston kanssa. Elo-
kuussa vajaamiehitys on aiheuttanut haasteita hankkeen ai-
kataulussa pysymiselle. Lisäaikaa tullaan Teuvan osalta ha-
kemaan Parranrämäkän suoalueelle rakennettavia pitkos-
puita varten. Myös Karijoen puolella on tarvetta lisäajan ha-
kemiselle. 
 
Muinaisvuorten reitistöhankkeelle saatiin lisäaikaa toukokuun 
2022 loppuun asti. Uusien kylttien asennus maastoon aloitet-
tiin loppusyksyllä, mutta aikainen talven tulo siirsi osan kylt-
tien laiton kevääseen. Järvikämpän pihapiiriin ja Pappilan-

kankaalle pystytettiin uudet kotalaavut, jotka ovat olleet sen jälkeen ahkerassa käytössä. Järvikämpän 
pihaan tehtiin myös uusi puuvarasto. Kaikkia reitistön osia ei ehditty käydä kaivinkoneella läpi raiva-
ten/tasoitellen ennen talvea. Työ jatkuu keväällä lumien sulamisen jälkeen.  
 

   
Muinaisvuorten reitistöhankkeen töitä  

Joulukuussa aloitettiin jääalueiden ja hiihtolatujen kunnossapitotyöt. Vähäiset henkilöstöresurssit ja 
heikko kunnossapitokalusto aiheuttavat haasteita ja lisäävät työtaakkaa. 
 

Puistot 
 
Puistojen ja istutusten hoito on hoidettu pääosin urakoitsijoiden toimesta. 
 
Osallistuvan budjetoinnin myötä rakennetun jokirantapuiston kunnossapitotöitä tehtiin määrärahojen 
puitteissa. Jatkossa alueen ylläpitoon on varattava rahaa talousarviossa. Syksyllä alueelle kylvettiin 
kukkakedon siemeniä.  
 

Parran ladut 
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 Vesilaitos 

 
Teuvan kunnan vesilaitos on laskuttanut 31.12.2021 mennessä vettä n. 188 124 m³ (vuoden 2020 ko-
konaismäärä oli 184 528 m³).  
 
Vesilaitoksen laskutus ym. toimistotyötä on osittain ostettu ensimmäisen vuosikolmanneksen ajan Kau-
hajoen Vesihuollolta. 
 
Vesihuoltolaitoksen sopimusten sähköistystä ja asiakirjojen hallintaa on valmisteltu. Sopimusten arkis-
tointia on muutettu helpommin hallittavaksi. Kaikki uudet sopimukset on skannattu myös sähköiseen 
muotoon. 
 
Uusi juomavesidirektiivi edellyttää talousvettä toimittavan laitoksen tiedottamaan jakamansa veden laa-
dusta ym. tiedoista veden käyttäjille entistä läpinäkyvämmin ja käyttäjäystävällisemmin. Valvira on lä-
hettänyt tietopyynnön vesilaitoksen vedenjakelualueen digitoinnista yhtenäisen tiedotussivuston luo-
miseksi. Teuvan kunnan vesihuoltolaitoksen vedenjakelualue on digitoitu ja toimitettu Valviraan. 
 
Vesilaitoksen riskinarvointia WSP (Water Safety Plan) on jatkettu yhteistyössä LLKY:n ympäristöter-
veysvalvonnan kanssa. Ympäristöterveystarkastaja on hyväksynyt riskinarvioinnin 2.11.2021. 
 
Pieniä vesivuotoja on korjattu kuntoon. Uutta linjaa on rakennettu noin 200 metriä. 
 
Vesi- ja viemärilaitoksen pumppaamoiden sähköisen seuranta- ja hälytysjärjestelmän siirtämistä osaksi 
Närpes Vattenin järjestelmää on valmisteltu. Sopimus on hyväksytty kunnanhallituksessa 30.8.2021. 
Siirto tapahtui loppuvuodesta. 
 
Vesi- ja viemärilaitoksen varastoa on inventoitu tarkemmin ja korjattu varaston arvoa todellisuutta vas-
taavaksi. 

 

223 317
216 312

201 396
191 794 197 093 197 293 192 246

184 262 188 124

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Laskutetut kuutiomäärät vesi
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 Viemärilaitos 

 
Teuvan Vesihuoltolaitos on laskuttanut jätevettä 31.12.2021 mennessä 105 532 m³ (kokonaismyynti v. 
2020 oli 104 559 m³).  
 
Jätevesi pumpataan siirtoviemäriä pitkin Kaskisten yhteispuhdistamoon. Siirtoviemäristä on varattu 
Teuvan jätevedelle maksimissaan 1500 m³/vrk kapasiteetti. Aika ajoin 
tämä kapasiteetti ei riitä ja siirtoviemärin pumppaamoilla pääsee vuota-
maan jätevettä pois verkostosta.  
 
Alkuvuoden aikana on etsitty viemäriverkkoon vuotavia hulevesiä ja 
pintavesiä koko verkoston alueelta. Lisäksi on tehty suunnitelmia hule-
vesien johtamiseksi pois viemäriverkostosta.  
 
Joen rannassa olevista kaivoista, jotka jäävät tulvaveden alla, on nos-
tettu teleskoopit ylös ja porattu hattu paikoilleen. Kaivojen ympärille on 
laitettu betonirenkaat ja kansi. Ympärystä on täytetty savella ja tarpeen 
mukaan louheella.  
 
Saksanalueen hulevesiviemäröintiin varattu määräraha siirrettiin kun-
nanhallituksen päätöksellä käytettäväksi Mikkiläntien eteläpuolisen 
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0,94

0,81

1,1
1,01

0,92 0,92

1,18 1,19
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Kustannukset myytyä vesikuutiota kohden

170943

135541

119817 116160 110629 114562 119115

104325
97970
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Aqua Botnica Ab:ltä ostettu vesi kuutioina m3

Joen rannan kaivojen suojausta.  



90 

    

alueen hulevesiverkoston rakentamiseksi. Tämän alueen hulevesiverkoston rakentamista on valmis-
teltu ja materiaaleja hankittu. 
 
Vesi- ja viemärilaitoksen varastoa on inventoitu tarkemmin ja korjattu varaston arvoa todellisuutta vas-
taavaksi. 
 

 

 
 

 Turvallisuuspalvelut 

 
Palo- ja pelastustoimi kuuluu Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitoksen toimialueeseen.  
 
Turvallisuuspalveluihin kuuluvat palo- ja pelastustoimi, öljyvahinkojen torjunta, väestönsuojelu sekä 
ensivastetoiminta. 
 
Teuvalla toimi edellisvuosien tapaan aktiivinen puolivakinainen palokunta, myös palokuntanuoret, pa-
lomieskerho ja palokuntanaiset toimivat aktiivisesti. Palokunnan kiireellisten hälytystehtävien määrä 
laski vuoteen 2020 verrattuna. 
 
Kertomusvuonna neuvontaa/ valistustilaisuuksia ei järjestetty yrityksille eikä hoitolaitoksille COVID-19 
tilanteen vuoksi.  

137 620

125 534
121 186

112 417
107 575 108 920

103 768 104 608 105 532

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Laskutetut kuutiomäärät jätevesi
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4,93 €
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Jäteveden käsittelykulut jätevesikuutiota 
kohden
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Koulutusta järjestettiin: 

 

• palokuntalaisille 
- sammutus, savusukelluskurssi  
- hälytysosaston viikkoharjoitukset 25 kertaa 
- nuoriso-osaston viikkoharjoituksia 10 kertaa 

 
 

Tilastotietoja 2019 2020 2021 

Apu naapurikuntiin 14 15 23 

Autom. paloilmoittimen tarkastus-/varmistustehtävä 20 14 12 

Eläimen pelastaminen 0 1 0 

Ensivastetehtävä 53 28 43 

Ihmisen pelastaminen 1 1 2 

Liikenneonnettomuus 20 24 20 

Liikennevälinepalo 3 4 3 

Vahingontorjuntatehtävä 26 24 1 

Maastopalo 10 19 14 

Muut tulipalot 1 2 6 

Rakennuspalo 10 11 3 

Rakennuspalovaara 4 0 3 

Tarkastus- ja varmistustehtävä 8 5 7 

Virka-apu 6 11 11 

Öljyvahinko 1 1 0 

Yhteensä 177 160 148 

 

 Ruoka- ja puhtauspalvelut 

 
Ruoka- ja puhtauspalveluiden ulkoisia määrärahoja v. 2021 on budjetoitu 1 705 165 euroa, vuoden 
loppuun mennessä määrärahoja oli kirjattu käytetyksi 1 689 192 euroa eli 99,1 %.  Viime vuoden vas-
taavat luvut olivat 1 596 105 ja 1 591 686 (99,7 %).  
 
Ulkoisia tuloja on budjetoitu 704 250 e, tulokertymä vuoden lopussa oli 803 489 e eli 114 %. Vuoden 
2020 vastaavat luvut olivat 677 200 e ja 758 610 e (112 %).  
 
Toiminta on sujunut suurilta osin tavoitteiden mukaisesti, mutta koronaepidemia on vaikuttanut sen ver-
ran mittavasti päivittäisiin tehtäviin ja vaatinut uudelleen järjestelyjä, että tavoitteellinen toiminnan ke-
hittäminen on jäänyt vähemmälle. 
 
Puhtauspalveluissa siivottavia tiloja oli n. 22 000 m², siivousaikana n. 25 000 h/v.  Koronatilanne on 
vaikuttanut ruoka- ja puhtauspalvelujen päivittäiseen toimintaan. Puhtauspalveluissa on pyritty mahdol-
lisuuksien mukaan mitoitusten mukaiseen toimintaan, mutta lisääntyneiden hygieniamääräyksien takia 
siivousta on tehostettu.  
 
Yhtenäiskoulun ruokasali jaettiin sektoreihin ja ruokailijat ovat ruokailleet aikataulutetusti, jotta tarpeet-
tomat kontaktit pystyttiin välttämään. Osa koululaisista ruokaili myös luokissa. Eskarit ruokailivat mar-
raskuuhun saakka Eskaritalolla, jonka jälkeen he siirtyivät ruokailemaan yhtenäiskoulun ruokasaliin.  
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Ravintokeskuksen ruokasalissa rajoitettiin ulkopuolisten ruokailijoiden määrää, Teakin ruokasali on ol-
lut avoin kaikille, mutta ruokailu toteutettiin väljemmin. 
Yhtenäiskoululla valmistettiin kesän aikana varhaiskasvatuksen ateriat ja seurakunnan rippileirien lou-
nasannokset. Ravintokeskuksen asiakasmäärä pysyi hyvin ennallaan, mutta Teakin keittiön ikäihmisten 
ateriapalveluannoksien määrässä on ollut laskua kuluneen vuoden aikana. 
 
Lapsille ja nuorille ruokaa valmistettiin Yhtenäiskoulun keittiössä ja Sipilän päiväkodin keittiössä 
yhteensä n. 127 500 lounasateriaa.  
 
Terveyskeskuksen ravintokeskuksessa tuotettiin yhteensä 112 500 ateriasuoritetta.  
 
Teakin keittiön valmistusmäärä oli n. 20 000 ateriasuoritteiksi muutettuna, vähennystä edelliseen 
vuoteen verrattuna huomattavasti. Koronaepidemian aiheuttama sulku vähensi lounas- ym. asiakkai-
den määrää merkittävästi. Teakin toimitiloissa toimivan lounasravintolan toiminta on päättynyt vuoden 
lopussa. 
 
Ruoka- ja puhtauspalveluissa työskenteli v.2021 yhteensä 34 henkilöä, joista neljä työskenteli osa-ai-
kaisesti ja neljä on määräaikaisella työsopimuksella. Vakinaisesta henkilöstöstä on siirtynyt v. 2021 
eläkkeelle kaksi henkilöä. 
 
Puhtauspalveluihin palkattiin kolme kesätyöntekijää. Ruokapalveluissa työskenteli neljä nuorta kesä-
työntekijöinä. Palkkatuella on työllistetty kaksi henkilöä. Kuntouttavassa työtoiminnassa ja työkokei-
lussa on vuoden mittaan ollut useita henkilöitä. 
 
Yhteistyö ammatillisten oppilaitosten kanssa on tiivistä, opiskelijat suorittavat harjoittelujaksoja toimi-
paikoissa säännöllisesti. 
 
 
Valmistetut ateriasuoritteet eri yksiköissä sekä siivouspinta-ala: 
 

RP  Koulu- ja 
päiväkoti 

Ravintokeskus Teakin keittiö PP  Siivousala m2 

2019 147 200 98 100 55 000  2019 22 050 

2020 115 000 104 000 35 000 2020 22 050 

2021 127 500 112 500 20 000 2021 22 050 

 Jätelautakunta 

 
Suupohjan jätelautakunnalla on ollut kaksi kokousta vuoden 2021 aikana.  
 
Ulosottouudistuksen myötä ulosottohakemukset tulee toimittaa ulosottoviranomaiselle sähköisesti. Pro-
sessin sähköistystä on tehty yhteistyössä ohjelmatoimittajan, jäteyhtiön ja jätehuoltoviranomaisen 
kanssa. 
 
Jätehuoltoon liittymättömien seurantaan ja valvontaan on jatkettu yhteistyössä kuntien ympäristönsuo-
jeluviranomaisten kanssa. 
Ulosottohakemusten sähköinen toimitus ulosottoviranomaiselle on saatu toimintaan. Sähköinen menet-
tely nopeuttaa huomattavasti jätehuoltoviranomaisen ja jäteyhtiön työtä ulosottohakemuksiin liittyen. 
 
Uusi jätelaki on tullut voimaan 19.7.2021. Keskeisimpiä muutoksia ovat: 

- Biojätteen erilliskeräys alkaa kaikissa taajamien vähintään viiden huoneiston kiinteistöissä vii-
meistään heinäkuussa 2022 ja pienmetallijätteen ja pakkausjätteen erilliskeräys heinäkuussa 
2023. 

- Biojätteen erilliskeräys laajenee yli 10 000 asukkaan taajamissa kaikille kiinteistöille viimeistään 
heinäkuussa 2024. 
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- Tekstiilijätteen alueellinen vastaanotto alkaa viimeistään vuonna 2023. 
- Kunnat järjestävät asumisessa syntyvien erilliskerättävien jätteiden eli biojätteen, pienmetallijät-

teen ja pakkausjätteen kuljetuksen kiinteistöiltä siirtymäajan jälkeen. Kuljetusjärjestelmä muut-
tuu niissä kunnissa, joissa jätteiden kuljetus on nyt kunnan päätöksellä siirretty asuinkiinteistön 
haltijan vastuulle. 

- Kunta voi edelleen laissa säädettyjen edellytysten täyttyessä päättää, että asuinkiinteistön hal-
tija järjestää sekalaisen yhdyskuntajätteen sekä saostus- ja umpisäiliölietteen kuljetuksen sopi-
malla siitä suoraan kuljetusyrityksen kanssa. 

- Kunnat ja pakkausten tuottajat järjestävät asumisessa syntyvän pakkausjätteen erilliskeräyksen 
kiinteistöiltä yhteistoiminnassa. Tuottajat maksavat kunnille korvauksia keräyksestä. Lisäksi 
pakkausten tuottajilla on nykyiseen tapaan velvollisuus ylläpitää pakkausjätteille alueellisia vas-
taanottopaikkoja. 

 
Jäteasiamies on osallistunut ”Uudistunut jätelainsäädäntö”-koulutukseen. Jäteasiamies ja jäteyhtiö ovat 
alkaneet valmistautua lainsäädännön vaatimiin muutoksiin. Biojätteen erilliskeräyksen aloittamista on 
valmisteltu. 
 
Lainsäädännön muutoksien vaikutuksia jätteen kuljetusrekisteriin ja asiakasrekisteriin on kartoitettu.  
 
Jäteasiamies, jäteyhtiön toimitusjohtaja ja tiedottaja ovat valmistelleet jätehuoltopoliittista ohjelmaa ja 
palvelutason määritystä. Työssä on tehty yhteistyötä toiminta-alueen kuntien johtajien ja jätehuollon 
yhteistyöryhmän kanssa. 
 
Jäteasiamies on osallistunut jätelautakuntien neuvottelupäiville. 
 

JÄTELAUTAKUNTA 
Tilinpäätös 
2020 

Budjetti + muutos 
Tilinpäätös 
2021 

Käyttö- % 

TOIMINTATUOTOT 41 974 53 940 37 548 69,6 

Sisäiset tuotot 0       

TOIMINTAKULUT -41 948 -53 940 -37 548 69,6 

Sisäiset kulut -52   -35   

Tulos -26 0 -35   

 
 

 Viranomaislautakunta 

 
Viranomaislautakunta on kokoontunut kolme kertaa ja käsitellyt 16 asiakokonaisuutta. 
 
 

VIRANOMAISLAUTAKUNTA 
Tilinpäätös 
2020 

Budjetti + muutos 
Tilinpäätös 
2021 

Käyttö- % 

TOIMINTATUOTOT 26 978 40 100 28 004 69,8 % 

Sisäiset tuotot         

TOIMINTAKULUT -93 424 -97 325 -88 349 90,8 % 

Sisäiset kulut         

Tulos -66 446 -57 225 -60 345   
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 Rakennusvalvonta  

 

Tuulivoimahankeen rakentaminen Paskoonharjulle on loppusuoralla, 21 uutta voimalaa on pystytetty ja 
kaksi voimalaahan on rakennettu jo aikaisemmin. Hanke valmistunee keväällä 2022. Lisäksi Paskoon-
harjulle on päätetty rakentaa energiavarasto, ja tähän liittyen on rakennettu kaksi sähkölaitetilaa. Lisäksi 
rakennetaan 12 muuntamoa ja 12 akkutilaa, mutta ne tulevat erilaiset kun oli ensin aiottu, tekniikka kun 
muuttuu ja kehittyy koko ajan. 
 
Norinkylän Saunamaassa voimaloiden siipienvaihto saatiin päätökseen ja käyttöönotto pidettiin 
22.9.2021. Muutamia metsän omistajia hiertänyt kaapeleiden sijoittaminen luvattomasti metsän puo-
lelle tien varteen saatiin sovituksi, kun hanketta ryhtyi hoitamaan OX2:n konsultti. 
Tuulivoimayhtiö Wind Farm Oy ei ollut riittävän aktiivisesti pyrkinyt sopimaan pitkään keskeneräisenä 
ollutta asiaa. 
 
Paskoonharjulta kantatie 67:lle päin, voimalinjan ja Teiriläntien risteyskohtaan on rakenteilla Fingridin 
400 kV:n Kärppiön muuntoasema. Maansiirtotyöt 31 hehtaarin tilalla on pääasiassa tehty - rakennuk-
sien ja rakennelmien osalta työt ovat meneillään. Maanmittauslaitoksen toimesta on pidetty yksityistie-
toimitus Kärppiön asemalle johtavan tien osalta. 
 
Merkittäviä hankkeita olivat uuden S-Marketin valmistuminen keskustaan ja yli puolen hehtaarin kasvi-
huonekokonaisuuden valmistuminen Äystölle, sekä ison navettahankkeen valmistuminen Norinky-
lään. Kunnan oman päiväkotihankeen rakentaminen on loppusuoralla. 
 
Hankkijan entisille tiloille olemme saaneet uuden käyttäjän: Mökki- ja Sorvituote Oy:n. Hyvässä yhteis-
työssä yrittäjän, paloviranomaisen ja rakennusvalvonnan kesken saimme viime vuonna 2020 myymä-
lätilasta kohtuullisin kustannuksin uudenlaiseen toimintaan soveltuvan tilan. Vuonna 2021 on ollut vuo-
rossa myös kylmän varastohallin luvitus laajenevaan tuotantokäyttöön. Kiinteistökokonaisuuden vanhat 
vuokrasopimukset ja valtion (Väylän) maapohjan omistus olivat ensin hieman haasteellinen alku muu-
toksille. 
 
Siparila laajentaa tuotantohalliaan n. 600 neliöllä ja tehostaa tuotantoansa muuttamalla koneiden paik-
koja ja materiaalin kiertoa. 
 
Kaukolämpölaitoksen savukaasupesuri on valmistunut, ja tämä tehostaa oleellisesti lämmöntuottoa ja 
samalla päästöt laskevat tasolle, joka on mallikelpoinen pitkälle tulevaisuuteen. Hanke oli siis myös 
hieno ympäristöteko.  
 
Poikkeamislupia myönnettiin 3 ja lisäksi annettiin yksi kielteinen päätös suunnittelutarveratkaisusta. 
Rakennuslupia myönnettiin 34 ja toimenpidelupia 29. Toimenpideilmoituksia myönnettiin 4, purkamisil-
moituksia käsiteltiin 11 ja maisematyölupia myönnettiin 11 kappaletta. 
Lupia ja ilmoituksia käsiteltiin siis kaikkiaan 93 kappaletta. 
 
Luvattomia rakennuksia /rakennelmia luvitettiin seuraavasti:  
- 2 omakotitalon laajennusta (kuisteja), 1 autotalli ja 2 varastoa. 
 
Parasta asiassa on, että omakotitalo -lupia saatiin myöntää neljä.  
 
 

  



95 

    

 
  
RAKENNUSLUVAT, rakennustarkastajan ja viranomaislautakunnan myöntämät (ei sis. toimenlupia eikä 

–lmoituksia) 

 

UUDISRAKENNUKSET 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Käyttötarkoitus                   

Asuinrakennukset yht. 2 2 2 2 1 1 - 1 4 

- erilliset pientalot 2 2 2 2 1 1 - 1 4 

- rivi- ja ketjutalot - - - - - - - - - 

-asuinkerrostalot - - - - - - - - - 

Vapaa-ajan rakennukset 1 - - 2 5 2 1 1 1 

Liikerakennukset - - - - - - - 2 - 

Toimistorakennukset - - - 1 2 - 1 - - 

Liikenteen rakennukset - - - - - - - - - 

Hoitoalan rakennukset 1 - 1 - 1 - - 1 - 

Kokoontumisrakennukset - - - - - - - - - 

Opetusrakennukset - 1 - - - - - - - 

Teollisuusrakennukset - - 4 1 2 - 1 1 2 

Varastorakennukset 1 - 1 2 1 1 - 1   

Maatalousrakennukset 10 5 2 3 4 8 2 5 1 

Muut rakennukset 21 26 16 15 33 28 17 8 17 

Yhteensä 36 34 26 26 50 40 22 21 25 

 
         

LAAJ. JA MUUTOSTYÖT 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Käyttötarkoitus                   

Asuinrakennukset yht. 1 1 1 3 1 3 5 2 3 

- erilliset pientalot 1 1 1 3 1 3 5 2 2 

- rivi- ja ketjutalot - - - - - - - - - 

-asuinkerrostalot - - - - - - - - 1 

Vapaa-ajan rakennukset - - - 1 - - - - - 

Liikerakennukset - - - - - - - - - 

Toimistorakennukset - - - - - - - - - 

Liikenteen rakennukset - - - - - - - -   

Hoitoalan rakennukset 1 1 - - - - - - - 

Kokoontumisrakennukset - - - - - - - -   

Opetusrakennukset - 1 - - - - - -   

Teollisuusrakennukset 2 2 1 - 1 - 3 - 4 

Varastorakennukset - 1 - - 1 - 1 1   

Maatalousrakennukset 3 2 1 1 1 1 3 3 1 

Muut rakennukset 5 2 1 - 1 1 3 - 1 

Yhteensä 12 10 5 5 6 5 15 8 9 
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 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Toimenpideluvat       40 121 54 7 32 33 

(erilaisia muutoksia, katoksia,  muuntamoita,           
sähkölaitetiloja, jätevesijärj. myös poikkeami-
set)           

            

Toimenpideilmoitukset, purku ja maisematyö    19 17 12 20 23 26 

(ilmoitusmenettelyllä esim. pienet varastot)           

            

Tuulivoimalat, isot   29 - - - 1 - - 

- Horonkylään entisen paikalle uusi lupa 2019           
        Yht. 85 93 

Maa-ainesluvat 2 1 2 -           

 
(maa-aineslupien myöntäminen ja valvonta on siirtynyt 1.7.2016 alkaen llky:n ympäristötarkastajalle) 
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3. Tilinpäätöslaskelmat 
 
Toimintakertomuksessa tasetiedot tulee esittää siten eriteltynä, että niistä voidaan laskea taseen tun-
nusluvut. Kuntajaoston tasetarkastelusta antaman yleisohjeen mukaisesti tarkemmin eritelty, sentin 
tarkkuudella laadittu tase esitetään seuraavissa kappaleissa sekä kunnan että konsernin osalta. 

 

3.1. Teuvan kunta 

TULOSLASKELMA 1.1. -  31.12.2021 1.1. -  31.12.2020 

TOIMINTATUOTOT                 

Myyntituotot 1 711 249,31 1 610 714,64 

Maksutuotot 352 794,47 631 657,11 

Tuet ja avustukset 307 298,20 146 356,20 

Muut toimintatuotot 1 451 518,11 1 719 423,51 

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 3 822 860,09 4 108 151,46 

TOIMINTAKULUT                 

 Henkilöstökulut                 

    Palkat ja palkkiot -6 950 808,96 -6 694 450,34 

   Henkilösivukulut                 

    Eläkekulut -2 004 316,88 -1 871 346,22 

    Muut henkilösivukulut -206 504,51 -305 191,12 

   Henkilösivukulut yhteensä -2 210 821,39 -2 176 537,34 

 Henkilöstökulut yhteensä -9 161 630,35 -8 870 987,68 

 Palvelujen ostot -25 465 901,63 -24 580 891,56 

  Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 757 128,33 -1 497 900,03 

  Avustukset -410 361,34 -396 981,27 

  Muut toimintakulut -529 112,76 -712 116,99 

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -37 324 134,41 -36 058 877,53 

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -33 501 274,32 -31 950 726,07 

Verotulot 17 612 280,89 16 810 931,13 

Valtionosuudet 19 123 903,00 19 719 889,00 

Rahoitustuotot ja -kulut                 

  Korkotuotot 34 014,92 37 764,53 

  Muut rahoitustuotot 69 232,83 71 413,38 

  Korkokulut -154 860,50 -172 376,70 

  Muut rahoituskulut -1 786,16 -2 609,16 

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -53 398,91 -65 807,95 

VUOSIKATE 3 181 510,66 4 514 286,11 

Poistot ja arvonalentumiset                 

Suunnitelman mukaiset poistot -1 105 978,90 -1 370 201,75 

Kertaluonteiset poistot                  

Arvonalentumiset                  

Poistot ja arvonalentumiset -1 105 979,00 -1 370 201,75 

TILIKAUDEN TULOS 2 075 531,76 3 144 084,36 

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ 2 075 531,76 3 144 084,36 
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RAHOITUSLASKELMA 2021 
 

2020 

    
Toiminnan rahavirta                                

  Vuosikate 3 181 510,66  4 514 286,11 

  Tulorahoituksen  korjauserä -17 473,71  -52 062,02 

Toiminnan rahavirta yhteensä 3 164 036,95  4 462 224,09 

    
Investointien rahavirta                                

  Investointimenot -1 761 890,36  -953 609,27 

  Rahoitusosuudet investointimenoihin                                

  Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 106 520,67  110 409,00 

Investointien rahavirta yhteensä -1 655 369,69  -843 200,27 

Toiminnan ja investointien rahavirta yhteensä 1 508 667,26  3 619 023,82 

    
Rahoituksen rahavirta                                

 Antolainauksen muutokset                                

  Antolainasaamisten vähennys 111 666,67  111 666,67 

Antolainauksen muutokset yhteensä 111 666,67  111 666,67 

    
Lainakannan muutokset                                

  Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0,00  2 550 000,00 

  Pitkäaikaisten lainojen vähennys -1 817 105,72  -1 817 105,72 

  Lyhytaikaisten lainojen muutos 0,00  -4 050 000,00 

Lainakannan muutokset yhteensä -1 817 105,72  -3 317 105,72 

    
Muut maksuvalmiuden muutokset                                

  Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset -33 871,62  -15 438,69 

  Vaihto-omaisuuden muutos 7 266,39  814,54 

  Saamisten muutos 486 002,34  243 386,92 

  Korottomien velkojen muutos 411 769,23  -768 761,75 

Muut maksuvalmiuden muutokset yhteensä 871 166,34  -539 998,98 

Rahoituksen rahavirta -834 272,71  -3 745 438,03 

    
Rahavarojen muutos 674 394,55  -126 414,21 

    
  Rahavarat 31.12. 1 689 024,76  1 014 630,21 

  Rahavarat 1.1. 1 014 630,21  1 141 044,42 

Rahavarojen muutos yhteensä 674 394,55  -126 414,21 
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TASE    

VASTAAVAA 2021  2020 

PYSYVÄT VASTAAVAT                                        

Aineettomat hyödykkeet    
  Aineettomat oikeudet 6 200,00  2 929,95 

  Muut pitkävaikutteiset menot 7 201,22  10 958,30 

Ainettomat hyödykkeet 13 401,22  13 888,25 

Aineelliset hyödykkeet                                        

  Maa- ja vesialueet 2 749 824,97  2 748 965,00 

  Rakennukset 16 091 603,92  16 921 459,90 

  Kiinteät rakenteet ja laitteet 1 734 294,48  1 923 544,79 

  Koneet ja kalusto 27 102,20  24 466,44 

  Muut aineelliset hyödykkeet 30 660,54  30 660,54 

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat                                        

  Keskeneräiset hankinnat 1 692 216,12  77 742,39 

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 1 692 216,12  77 742,39 

Aineelliset hyödykkeet  22 325 702,23  21 726 839,06 

Sijoitukset  
                    

 Osakkeet ja osuudet  
                    

  Osakkeet ja osuudet tytäryhteisöissä 5 954 524,44  5 954 524,44 

  Kuntayhtymäosuudet 3 145 087,80  3 153 894,07 

  Osakkeet ja osuudet osak.ja omist.yht. 2 687 581,34  2 710 286,71 

Osakkeet ja osuudet 11 787 193,58  11 818 705,22 

Muut lainasaamiset 2 550 824,64  2 662 491,31 

Sijoitukset yhteensä 14 338 018,22  14 481 196,53 

PYSYVÄT VASTAAVAT 36 677 121,67  36 221 923,84 

TOIMEKSIANTOJEN VARAT  
                    

  Lahjoitusrahastojen varat 116 805,37  126 851,03 

  Muut toimeksiantojen varat 22 126,60  20 936,31 

TOIMEKSIANTOJEN VARAT 138 931,97  147 787,34 

VAIHTUVAT VASTAAVAT  
                    

Vaihto-omaisuus 47 959,70  55 226,09 

Saamiset  
                    

Pitkäaikaiset saamiset  
                    

  Lainasaamiset 3 783 350,00  4 028 300,00 

Pitkäaikaiset saamiset  3 783 350,00  4 028 300,00 

Lyhytaikaiset saamiset  
                    

  Myyntisaamiset 527 436,66  1 012 419,35 

  Lainasaamiset 244 950,00  210 481,00 

  Muut saamiset 334 573,57  72 838,82 

  Siirtosaamiset 1 106 960,23  211 688,97 

Lyhytaikaiset saamiset 159 415,57  1 507 428,14 

Saamiset yhteensä 5 049 725,80  5 535 728,14 

Rahat ja pankkisaamiset 1 689 024,76  1 014 630,21 

VAIHTUVAT VASTAAVAT 6 786 710,26  6 605 584,44 
    

VASTAAVAA YHTEENSÄ 43 602 763,90  42 975 295,62 
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VASTATTAVAA                                       

OMA PÄÄOMA             2021       2020 

Peruspääoma 22 881 274,85 22 881 274,85 

Edellisten tilikausien yli/alijäämä -1 545 066,96 -4 689 151,32 

Tilikauden yli-/alijäämä 2 075 531,76 3 144 084,36 

OMA PÄÄOMA 23 411 739,65 21 336 207,89 

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT                                       

Lahjoitusrahastojen pääomat 333 215,54 377 132,82 

Muut toimeksiantojen pääomat 21 576,60 20 386,31 

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 354 792,14 397 519,13 

VIERAS PÄÄOMA                                       

Pitkäaikainen                                       

Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 13 675 352,84 15 652 458,56 

Pitkäaikainen 13 675 352,84 15 652 458,56 

Lyhytaikainen                                       

   

Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 2 977 105,72 2 817 105,72 

Saadut ennakot 101 833,56 98 673,19 

Ostovelat 1 537 412,77 1 334 125,66 

Muut velat 200 755,18 231 256,72 

Siirtovelat 1 343 772,04 1 107 948,75 

Lyhytaikainen 6 160 879,27 5 589 110,04 

VIERAS PÄÄOMA 19 836 232,11 21 241 568,60 
 
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 43 602 763,90 42 975 295,62 

 

  



101 

    

3.2. Konserni  

 

KONSERNITULOSLASKELMA     

      

      

    1.1.-31.12.2021 1.1.-31.12.2020 

      

      
Toimintatuotot    42 691 157,26 41 148 956,31 

Toimintakulut    -75 206 677,98 -72 345 228,02 

Osuus osakk.yht. voitosta/tappiosta 354 473,07 199 809,81 

      
Toimintakate   -32 161 047,65 -30 996 461,90 

      
Verotulot    17 561 955,24 16 776 167,22 

Valtionosuudet    20 231 369,83 20 775 857,83 

      
Rahoitustuotot ja -kulut    
   Korkotuotot   17 664,54 23 668,46 

   Muut rahoitustuotot  115 835,77 110 337,11 

   Korkokulut   -204 118,52 -265 965,92 

   Muut rahoituskulut  -71 662,02 -26 274,81 

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -142 280,23 -158 235,16 

      
Vuosikate   5 489 997,19 6 397 327,99 

      
Poistot ja arvonalentumiset    
   Suunnitelman mukaiset poistot -2 507 618,81 -2 723 571,82 

Poistot ja arvonalentumiset yhteensä -2 507 618,81 -2 723 571,82 

      

      
Tilikauden tulos   2 982 378,38 3 673 756,17 

      
Tilinpäätössiirrot   1 506,77 76,37 

Tilikauden verot   -1 023,96 -2 122,94 
Laskennalliset ve-
rot   11 811,06 -18 688,00 

Vähemmistöosuudet  891,00 -1 934,27 

      
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ  2 995 563,25 3 651 087,33 
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KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA     

       

       

     2021 2020 

Toiminnan ja investointien rahavirta    

       
Toiminnan rahavirta   5 089 243,81 6 029 238,90 

  Vuosikate    5 489 997,19 6 397 328,99 

  Tulorahoituksen korjauserät   -399 729,42 -365 967,15 

   Tilikauden verot    -1 023,96 -2 122,94 

       
Investoinnit    -3 053 655,49 -1 731 224,58 

  Investointimenot    -3 164 413,14 -1 848 790,85 

  Rahoitusosuudet investointeihin  140,00 0,00 

  Pys. vastaavien hyödykk. luovutustulot  110 617,65 117 566,27 

       
Varsinaisen toiminnan ja investointien raha-
virta 2 035 588,32 4 298 014,32 

       
Rahoituksen rahavirta     
Antolainauksen muutokset   -12 831,86 32 059,83 

  Antolainasaamisten lisäykset   -44 831,86 0,00 

  Antolainasaamisten vähennykset  32 000,00 32 059,83 

       
Lainakannan muutokset   -2 156 733,36 -2 693 156,45 

  Pitkäaikaisten lainojen lisäykset  518 413,25 4 311 760,03 

  Pitkäaikaisten lainojen vähennykset  -2 674 180,54 -2 361 996,48 

  Lyhytaikaisten lainojen muutos  -966,07 -4 642 920,00 

       
Oman pääoman muutokset   0,00 0,00 

       
Muut maksuvalmiuden muutokset  786 318,85 -669 971,02 

       
  Toimeksiantojen varojen muutos  -25 133,64 -98 236,49 

  Vaihto-omaisuuden muutos   -13 610,22 -55 469,57 

  Saamisten muutos    925 122,18 913 935,64 

  Korottomien velkojen muutos  -100 059,47 -1 430 200,60 

     786 318,85  
Rahoituksen rahavirta   -1 383 246,37 -3 331 067,64 

       
Rahavarojen muutos   652 341,95 966 946,68 

       
  Rahavarat 31.12.    7 086 152,93 6 484 273,86 

  Rahavarat 1.1.    6 433 810,98 5 517 327,18 

Rahavarojen muutos   652 341,95 966 946,68 
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KONSERNITASE 31.12.2021   

    
V A S T A A V A A   

  31.12.2021 31.12.2020 

    
PYSYVÄT VASTAAVAT 40 848 634,91 39 886 172,83 

    
Aineettomat hyödykkeet 274 542,30 273 796,74 

 Aineettomat oikeudet 274 542,30 273 796,74 

    
Aineelliset hyödykkeet 35 632 524,95 35 023 373,03 

 Maa- ja vesialueet 3 108 768,45 3 085 299,32 

 Rakennukset 27 113 528,48 27 984 839,42 

 Kiinteät rakenteet ja laitteet 2 059 545,65 2 155 718,03 

 Koneet ja kalusto 1 539 221,49 1 531 485,16 

 Muut aineelliset hyödykkeet 49 993,60 45 292,59 

 Enn.maksut ja keskener.hank. 1 761 467,28 220 738,51 

    
Sijoitukset 4 941 567,66 4 589 003,06 

 Osakkuusyhteisöosakkeet 3 358 789,72 3 045 047,33 

 Muut osakkeet ja osuudet 313 943,70 287 946,55 

 Muut lainasaamiset 1 267 145,01 1 254 319,89 

 Muut saamiset 1 689,23 1 689,29 

    
TOIMEKSIANTOJEN VARAT 267 788,14 273 096,24 

    
VAIHTUVAT VASTAAVAT 16 819 798,51 16 748 190,84 

    
Vaihto-omaisuus 420 251,41 406 651,88 

    
Saami-
set  9 313 394,17 9 857 265,37 

Pitkäaikaiset saamiset 3 787 647,98 4 028 373,88 

Lyhytaikaiset saamiset 5 525 746,19 5 828 891,49 

    
Rahoitusomaisuusarvopaperit 453 506,95 18 795,65 

 Osakkeet ja osuudet 433 434,95 455,00 

 Sijoitukset rahamarkkinainstr. 20 072,00 18 340,65 

    
Rahat ja pankkisaamiset 6 632 645,98 6 465 477,94 

    

VASTAAVAA YHTEENSÄ 57 936 221,56 56 907 459,91 
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V A S T A T T A V A A   

    
     
OMA PÄÄOMA 22 710 680,37 19 722 971,31 

    
Peruspääoma 22 881 274,85 22 881 274,85 

Arvonkorotusrahasto 7 115,08 7 115,09 

Muut omat rahastot 1 232 944,57 1 232 944,57 

Edellisten tilikausien yli-/alijäämä -4 406 217,38 -8 049 450,53 

Tilikauden ylijäämä 2 995 563,25 3 651 087,33 

    
VÄHEMMISTÖOSUUS 79 437,98 78 394,46 

    
PAKOLLISET VARAUKSET 225 718,15 253 410,19 

Muut pakolliset varaukset 225 718,15 253 410,19 

    
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 578 478,58 608 845,59 

    
VIERAS PÄÄOMA 34 341 906,48 36 243 838,62 

    
Pitkäaikainen vieras pääoma 21 833 596,99 24 236 619,84 

 Pitkäaikainen korollinen vieras po 21 757 982,92 24 150 094,70 

 Pitkäaikainen koroton vieras po 75 614,07 86 525,14 

Lyhytaikainen vieras pääoma 12 508 309,49 12 007 218,78 

 Lyhytaikainen korollinen vieras po 3 891 261,90 3 656 829,39 

 Lyhytaikainen koroton vieras po 8 617 047,59 8 350 389,39 

    

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 57 936 221,56 56 907 460,17 
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4. Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot 
 
Jaksotusperiaatteet 
Tulot ja menot on merkitty tuloslaskelmaan suoriteperusteen mukaisesti. Suoriteperusteesta poiketen 

verotulot on kirjattu niiden tilitysajankohdan mukaisesti ao. tilikaudelle. 
 
Pysyvien vastaavien arvostus 
Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon 
vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. 
Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. 
 
Sijoitusten arvostus 
Pysyvien vastaavien sijoitukset on merkitty taseessa hankintamenoon tai sitä alempaan arvoon. 
 
Vaihto-omaisuuden arvostus 
Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen hankintamenon tai sitä alemman todennäköisen hankintame-
non tai todennäköisen luovutushinnan määräisenä. 
 
Rahoitusomaisuuden arvostus 
Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon. 
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VESIHUOLTO           

TULOSLASKELMA 2021           

 9.3.2022 2021 Vesilaitos Viemärilaitos 2020 Vesilaitos Viemärilaitos 

      ulkoiset sisäiset ulkoiset sisäiset   ulkoiset sisäiset ulkoiset sisäiset 

LIIKEVAIHTO                    

  Vesimaksut 190 797,93 178 858,83 11 939,10     186 617,47 174 949,28 11 668,19     

  Vesi perusmaksut 82 146,24 75 111,39 7 034,85     83 479,02 74 249,27 9 229,75     

  Jätevesimaksut 272 972,61     241 491,81 31 480,80 272 542,40    241 494,76 31 047,64 

  Jätevesi perusmaksut 74 721,02     64 975,97 9 745,05 75 462,41    63 002,96 12 459,45 

  Sakokaivolietteen käsittelymaksu 0,00         0,00    0,00   

  Liittymismaksutuotot 1 550,00 1 550,00       3 695,00 3 695,00   0,00   

  Muut maksutuotot 14 428,50 14 328,50   100,00   815,92 815,92   0,00   

  Kanto- ja perimispalkkiot 3 010,43 3 010,43       1 563,89 1 563,89       

Tulot yht. 639 626,73 272 859,15 18 973,95 306 567,78 41 225,85 624 176,11 255 273,36 20 897,94 304 497,72 43 507,09 

VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN                    

MUIDEN PALVELUJEN OSTO                    

  Ostot tilikaudella -193 167,56 -47 513,08 -28,95 -145 625,53   -199 655,94 -17 608,65 -26 384,33 -155 662,96   

AINEET JA TARVIKKEET                    

  Ostot tilikaudella -77 555,98 -66 155,09   -11 400,89   -75 780,24 -62 473,76   -13 306,48   

VARASTON MUUTOS -636,39 -1 853,10   1 216,71   -814,54 -23,55   -790,99   

HENKILÖSTÖMENOT                    

  Palkat -111 373,25 -68 397,06   -42 976,19   -83 039,71 -66 294,04   -16 745,67   

  Sosiaalivakuutusmaksut -31 508,20 -17 961,81   -13 546,39   -26 386,64 -17 778,87   -8 607,77   

Menot yht. -414 241,38 -201 880,14 -28,95 -212 332,29 0,00 -385 677,07 -164 178,87 -26 384,33 -195 113,87 0,00 

                      

Netto 225 385,35 70 979,01 18 945,00 94 235,49 41 225,85 238 499,04 91 094,49 -5 486,39 109 383,85 43 507,09 

                      

Poistot -99 560,16 -13 742,16   -85 818,00   -109 290,04 -15 354,84   -93 935,20   

Liiketoiminnan muut kulut -14 062,87 -4 344,41 -4 715,36   -5 003,10 -41 179,67 -48,00 -26 384,33   -14 747,34 

Liikeylijäämä 111 762,32 52 892,44 14 229,64 8 417,49 36 222,75 88 029,33 75 691,65 -31 870,72 15 448,65 28 759,75 

                      

Rahoitustuotot ja -kulut 1 809,00 1 809,00       420,30        

  Korkokulut, lainat Suup. Op                    

  Viivästyskorot (+/-)             420,30       

Tilikauden alijäämä/ylijäämä 113 571,32 54 701,44 14 229,64 8 417,49 36 222,75 88 449,63 76 111,95 -31 870,72 15 448,65 28 759,75 
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Rahoituslaskelma      

Vesihuolto 2021      

       

  1.1. - 31.12.2021    1.1. - 31.12.2020 

Tulorahoitus       

 Tulos 113 571,32   88 449,63  

 Poistot ja arvonalentumiset  99 560,16   109 290,04  

 Rahoitustuotot ja -kulut  0     

 Muut tulorahoituksen korjauserät 0     

   213 131,48   197 739,67 

       

Investointien rahavirta      

 Investointimenot -49 824,35   -15 945,50  

 Rahoitusosuudet invest.men.      

 Pysyvien vastaavien hyöd.luovutustulot      

   -49 824,35   -15 945,50 

Toiminnan ja investointien rahavirta  163 307,13   181 794,17 

       

       

Rahoituksen rahavirta      

Antolainauksen muutokset      

 Antolainasaam. lisäykset      

 Antolainasaam. vähennykset      

Lainakannan muutokset      

 Lyhytaikaisten lainojen lisäys      

 Lyhytaikaisten lainojen vähennys      

Oman pääoman muutokset      

Muut maksuvalmiuden muutokset      

 Toimeksiantojen varojen ja po. muut.      

 Pitkäaikaisten saamisten muutos      

 Vaihto-omaisuuden muutos 636,39   -814,54  

 Saamisten muutos 40 726,61   -16 102,19  

 Korottomien velkojen muutos -12 154,86 29 208,14  1 606,35 -15 310,38 

Rahoituksen rahavirta  29 208,14   -15 310,38 

       

Vaikutus kunnan kassavaroihin   192 515,27   166 483,79 
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TEUVAN KUNTA,    
VESIHUOLTOLAITOS  9.3.2022     

 TASE 31.12.2021       

         

VASTAAVAA 31.12.2021       

PYSYVÄT VASTAAVAT 31.12.2021 31.12.2021 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2020 31.12.2020 

Aineettomat hyödykkeet             

Aineelliset hyödykkeet     960 973,70     1 010 709,51 

 Maa-alueet   15 073,00     15 073,00   

 Kiinteät rakenteet ja laitteet   945 900,70     995 636,51   

  Rakenteet 887 637,96     985 088,16     

  Koneet ja laitteet 8 438,39     10 548,35     

  Keskeneräiset 49 824,35     0,00     

VAIHTUVAT VASTAAVAT             

Vaihto-omaisuus             

 Aineet ja tarvikkeet     47 875,60     48 511,99 

  Vesihuoltolaitoksen varasto   47 875,60     48 511,99   

Saamiset             

 Lyhytaikaiset saamiset     1 588 042,31     1 436 253,65 

  Myyntisaamiset   214 116,43     254 843,04   

  Yhdystilisaatava   1 373 925,88     1 181 410,61   

       2 596 891,61     2 495 475,15 

         

   31.12.2021 31.12.2021 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2020 31.12.2020 

VASTATTAVAA 31.12.2021             

OMA PÄÄOMA      2 552 690,67     2 439 119,35 

 Peruspääoma   1 265 563,36     1 265 563,36   

 Edellisten tilikausien ylijäämä   1 173 555,99     1 085 106,36   

 Tilikauden ylijäämä   113 571,32     88 449,63   

POISTOERO JA VARAUKSET             

 Poistoero             

 Vapaaehtoiset varaukset             

VIERAS PÄÄOMA     44 200,94     56 355,80 

 Pitkäaikainen   0,00     0,00   

  Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta 0,00           

 Lyhytaikainen   44 200,94     56 355,80   

  Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta 0,00           

  Ostovelat 44 200,94     56 355,80     

          2 596 891,61     2 495 475,15 
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TEUVAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2021 
ERIYTTÄMISVELVOLLISUUS 
 
Kunnilla on markkinaehtoisessa toiminnassa on 1.1.2020 alkaen kirjanpidon eriyttämiselvollisuus, jol-
loin hinnoittelun markkinaperusteisuus voidaan varmistaa. Kilpailu- ja kuluttajavirasto on se toimija, 
joka valvoo kuntien ja niiden omistamien yhtiöiden toimintaa markkinoilla. 
 
Teuvan kunnassa on vuoden 2021 loppuun mennessä valmistuva yhtiöittämisselvitys. Selvityksen 
valmistumiseen saakka, ja sen aiheuttamiin jatkotoimenpiteisiin saakka, Teuvan kunnassa tehdään 
erillinen tuloslaskelma seuraavista toiminnoista, joissa on tunnistettu kunnan toimivan markkinaperus-
teisesti. 
 

1. Teakin toimitiloissa toimiva lounasravintola 
Keittiön tärkein tehtävä on toimia ikäihmisten ateriapalvelun aterioiden valmistuspaik-
kana. Kunnan ja sidosryhmien henkilöstö voi käyttää lounastarjontaa henkilöstöruokalan 
tavoin, mutta lounaalla käy myös kuntalaisia. Toiminta on päättynyt vuoden lopussa.  
 

2. Sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamiseen liittyvät tukitoiminnot 
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymälle myytävät palvelut, jotka liittyvät ruoka- 
ja puhtauspalveluihin sekä tilojen vuokraukseen. 
 

3. Tilojen vuokraaminen (sote-palvelut, asunnot ja teollisuustilat) 
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TEAK RUOKAPALVELUT Tilinpäätös Tilinpäätös 

TULOSLASKELMA 2021 2020 

   

                               

TOIMINTATUOTOT                               

Myyntituotot                               

  Muut suoritteiden myyntituotot  4 805,52 

  Keittiöpalvelujen myyntituotot 152 563,59 143 507,86 

Myyntituotot 152 563,59 148 313,38 

Muut toimintatuotot                               

  Vuokratuotot  240,66 

Muut toimintatuotot  240,66 

TOIMINTATUOTOT 152 563,59 148 554,04 

TOIMINTAKULUT                               

Henkilöstökulut                               

  Palkat ja palkkiot -83 565,53 -105 737,25 

  Henkilösivukulut                               

    Eläkekulut -17 182,49 -16 147,86 

    Muut henkilösivukulut -3 010,15 -5 738,76 

  Henkilösivukulut -20 192,64 -21 886,62 

Henkilöstökulut -103 758,17 -127 623,87 

Palvelujen ostot                               

  Palvelujen ostot -6 442,75 -8 965,12 

Aineet, tarvikkeet ja tavarat                               

  Ostot tilikauden aikana -85 784,45 -96 082,51 

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -85 784,45 -96 082,51 

Muut toimintakulut                               

  Vuokrat -15 825,60 -15 778,88 

  Muut toimintakulut -2 312,00 -5 087,39 

Muut toimintakulut -18 137,60 -20 866,27 

TOIMINTAKULUT -214 122,97 -253 537,77 

TILIKAUDEN TULOS -61 559,38 -104 983,73 

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -61 559,38 -104 983,73 
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RAVINTOKESKUS Tilinpäätös Tilinpäätös 

TULOSLASKELMA 2021 2020 

   
TOIMINTATUOTOT                               

Myyntituotot                               

  Keittiöpalvelujen myyntituotot 511 833,16 477 851,78 

Myyntituotot 511 833,16 477 851,78 

TOIMINTATUOTOT 511 833,16 477 851,78 

TOIMINTAKULUT                               

Henkilöstökulut                               

 Palkat ja palkkiot -203 321,23 -211 673,31 

  Henkilösivukulut                               

    Eläkekulut -35 067,03 -31 668,20 

    Muut henkilösivukulut -6 105,71 -11 695,50 

  Henkilösivukulut -41 172,74 -43 363,70 

Henkilöstökulut -244 493,97 -255 037,01 

Palvelujen ostot                               

  Palvelujen ostot -8 510,51 -10 424,10 

Aineet, tarvikkeet ja tavarat                               

  Ostot tilikauden aikana -160 453,73 -155 611,85 

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -160 453,73 -155 611,85 

Muut toimintakulut                               

  Vuokrat -49 865,31 -48 178,05 

  Muut toimintakulut -16 284,75 -1 205,57 

Muut toimintakulut -66 150,06 -49 383,62 

TOIMINTAKULUT -479 608,27 -470 456,58 

TILIKAUDEN TULOS 32 224,89 7 395,20 

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 32 224,89 7 395,20 
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PUHTAUSPALVELUT  Tilinpäätös Tilinpäätös 

TULOSLASKELMA 2021 2020 

   
TOIMINTATUOTOT                               

Myyntituotot                               

Siivouspalvelujen myynti 130 138,01 122 841,73 

TOIMINTATUOTOT 130 138,01 122 841,73 

TOIMINTAKULUT                               

 Henkilöstökulut                               

    Palkat ja palkkiot -91 731,59 -83 001,44 

  Henkilösivukulut                               

    Eläkekulut -15 433,81 -12 024,33 

    Muut henkilösivukulut -3 037,62 -4 435,04 

  Henkilösivukulut -18 471,43 -16 459,37 

 Henkilöstökulut -110 203,02 -99 460,81 

Palvelujen ostot                               

  Palvelujen ostot -6 495,17 -9 521,25 
Aineet, tarvikkeet ja tava-
rat                               

  Ostot tilikauden aikana -7 316,25 -8 705,58 
Aineet, tarvikkeet ja tava-
rat -7 316,25 -8 705,58 

TOIMINTAKULUT -124 014,44 -117 687,64 

TILIKAUDEN TULOS 6 123,57 5 154,09 
TILIKAUDEN YLI-/ALI-
JÄÄMÄ 6 123,57 5 154,09 
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TILAVUOKRAT   

TULOSLASKELMA Tilinpäätös Tilinpäätös 

 2021 2020 

TOIMINTATUOTOT                               

Maksutuotot                               

 Maksutuotot 804,54 138,26 

Muut toimintatuotot                               

 Vuokratuotot 1 132 185,46 1 344 938,89 

 Muut toimintatuotot 1 894,63  
Muut toimintatuotot 1 134 080,09 1 344 938,89 

TOIMINTATUOTOT 1 134 884,63 1 344 938,89 
 
TOIMINTAKULUT                               

Henkilöstökulut                               

  Palkat ja palkkiot                               

    Palkat ja palkkiot -28 748,61 -72 676,49 

  Henkilösivukulut                               

    Eläkekulut -4 776,95 -10 354,09 

    Muut henkilösivukulut -820,78 -3 329,60 

  Henkilösivukulut -5 597,73 -13 683,69 

Henkilöstökulut -34 346,34 -86 360,18 

Palvelujen ostot                               

  Palvelujen ostot -228 780,92 -235 609,21 

Aineet, tarvikkeet ja tavarat                               

  Ostot tilikauden aikana -398 329,99 -309 163,38 

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -398 329,99 -309 163,38 

Avustukset                               

  Avustukset yhteisöille  -5 310,00 

Avustukset  -5 310,00 

Muut toimintakulut                               

  Vuokrat -54 939,92 -222 281,45 

  Muut toimintakulut -807,06 -3 140,58 

Muut toimintakulut -55 746,98 -225 422,03 

TOIMINTAKULUT -717 204,23 -861 864,80 

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 417 680,40 483 212,35 

VUOSIKATE 417 680,40 483 212,35 

Poistot ja arvonalentumiset                               
Suunnitelman mukaiset pois-
tot -327 615,10 -429 830,61 

Poistot ja arvonalentumiset -327 615,10 -429 830,61 

TILIKAUDEN TULOS 90 065,30 53 381,74 
TILIKAUDEN YLI-/ALI-
JÄÄMÄ 90 065,30 53 381,74 
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TEUVAN KUNTA TILINPÄÄTÖS  2021      
LIITETIEDOT      

       
Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot      

       

       

 Toimintatuotot tehtävittäin      

           2021  2020 

       

 Hallinto   424 264,05  505 182,51 

 Hyvinvointipalvelut   586 422,44  532 008,18 

 Yhdyskuntarakenne    2 812 173,60  3 070 960,77 

 Toimintatuotot yhteensä   3 822 860,09  4 108 151,46 

       

 Verotulojen erittely      

       

 Kunnan tulovero   15 064 074,00  14 829 775,00 

 Osuus yhteisöveron tuotosta   1 355 930,00  978 978,99 

 Kiinteistövero   1 192 277,00  1 002 177,43 

 Verotulot yhteensä   17 612 281,00  16 810 931,42 

       

       

 Valtionosuuksien erittely      

       

 Kunnan peruspalvelujen valtionosuus   16 269 841,00  16 923 146,00 

   Siitä verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus 4 955 804,00  4 992 575,00 

 Opetus -ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet  -434 418,00  -434 732,00 

 Verotulomenetysten korvaus ja kompensaatio  3 288 480,00  3 231 475,00 

       

 Valtionosuudet yhteensä   19 123 903,00  19 719 889,00 

       

       

 Palvelujen ostojen erittely      

       

 Asiakaspalvelujen ostot   22 441 242,95  21 575 457,82 

 Muiden palvelujen ostot   3 024 658,68  3 005 433,74 

 Kunnan palvelujen ostot yhteensä   25 465 901,63  24 580 891,56 
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Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista  
Poistosuunnitelma 1.1.2019 alkaen     

Pääomaryhmä 
Poistoaika/ 
Poistopros Poistomenetelmä  

Hallinto- ja laitosrakennukset 30 v.  tasapoisto  

Asuinrakennukset 30 v.  tasapoisto  

Tehdas- ja tuotantorakennukset 20 v.  tasapoisto  

Vapaa-ajanrakennukset 20 v.  tasapoisto  

Kaukolämpökeskus 10 %  menojäännöspoisto 

Kaukolämpöverkosto 12 %  menojäännöspoisto 

Huippu- ja varalämpökeskus 10 %  menojäännöspoisto 

Vesilaitos, maa- ja vesirakenteet 10 %  menojäännöspoisto 

Viemärilaitos, maa- ja vesirakenteet 10 %  menojäännöspoisto 

Liikennealueet, maarakenteet 15 %  menojäännöspoisto 

Puistoalueet, maarakenteet 15 %  menojäännöspoisto 

Urheilualueet, maarakenteet 15 %  menojäännöspoisto 

Tievalaistus maarakenteet 15 %  menojäännöspoisto 

Kaukolämpölaitos, koneet ja kalusto 20 %  menojäännöspoisto 

Vesilaitos, kiinteät koneet ja laitteet 20 %  menojäännöspoisto 

Viemärilaitos, kiinteät koneet ja laitteet 20 %  menojäännöspoisto 

Koneet ja kalusto 3 v.  tasapoisto  

Tietoliikenneohjelmat 3 v.  tasapoisto  

Muut pitkävaikutteiset menot 5 v.  tasapoisto  

 

 

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot ja -tappiot   

   2021  2020 

Muut toimintatuotot      
   Maa-alueiden luovutusvoitot   17 318,72  52 062,02 

   Muut luovutusvoitot   1 894,63   
Luovutusvoitot yhteensä   19 213,35  52 062,02 

      
Muut toimintakulut      
   Maa-alueiden luovutustappiot   1 739,64   
   Muut luovutustappiot      
Luovutustappiot yhteensä   1 739,64   

      

      
Osinkotuottojen ja peruspääoman korkotuottojen erittely   

      
Osinkotuotot muista yhteisöistä   10 590,00  9 320,00 

Peruspääoman korot kuntayhtymiltä   16 674,00  16 674,00 

Yhteensä    27 264,00  25 994,00 
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TEUVAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2021           

           

Aineettomat hyödykkeet           

 Ohjelmistot Ohjelmistot/ Muut pitkä- Aineettomat        

    yhdyskuntarakenne vaikutteiset menot hyödykkeet yht       

Hankintameno 1.1.2021 2 929,95  10 958,30 13 888,25       

Lisäykset tilikaudella   6 200,00   6 200,00       

Hankintameno 31.12.2021 2 929,95 6 200,00 10 958,30 20 088,25       

Sumu-poistot tilikaudelta 2 929,95   3 757,08 6 687,03       

Kirjanpitoarvo 31.12.2021 0,00 6 200,00 7 201,22 13 401,22       

           

Aineelliset hyödykkeet           

 Maa- ja vesi-  Kiinteät raken- Koneet ja Arvo- ja taide- Keskener. Aineelliset     

  alueet Rakennukset teet ja laitteet kalusto esineet hankinnat hyödykkeet yht.    

Hankintameno 1.1.2021 2 748 965,00 16 921 459,90 1 923 544,79 24 466,44 30 660,54 77 742,39 21 726 839,06    

Lisäykset tilikaudella 24 051,29 26 776,05 37 455,29 18 590,00  1 614 473,73 1 721 346,36    

Rahoitusosuudet tilikaudella           

Vähennykset tilikaudella 23 191,32      23 191,32    

Siirrot erien välillä                  

Hankintameno 31.12.2021 2 749 824,97 16 948 235,95 1 961 000,08 43 056,44 30 660,54 1 692 216,12 23 424 994,10    

Tilikauden sumu-poistot   856 632,03 226 705,60 15 954,24     1 099 291,87    

Kirjanpitoarvo 31.12.2021 2 749 824,97 16 091 603,92 1 734 294,48 27 102,20 30 660,54 1 692 216,12 22 325 702,23    
 

Sijoitukset          

 Osakkeet  ja osuudet       
Jvk-,muut laina-ja muut 

saamiset   

  tytäryhteisöt kuntayhtymät osakkuusyht. muut os. Yhteensä tytäryhteisöt osakkuusyht. muut yhteisöt Yhteensä 

Hankintameno 1.1.2021 5 954 524,44 3 153 894,07 2 488 066,60 222 220,11 11 818 705,22 1 414 876,09 252 281,89 995 333,33 2 662 491,31 

Lisäykset tilikaudella  34 344,00   34 344,00     0,00 

Vähennykset tilikaudella  43 150,27  22 705,37 65 855,64 79 666,67  32 000,00 111 666,67 

Kirjanpitoarvo 31.12.2021 5 954 524,44 3 145 087,80 2 488 066,60 199 514,74 11 787 193,58 1 335 209,42 252 281,89 963 333,33 2 550 824,64 
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Vaihtuvat vastaavat     

Saamiset  2021  2020 

Pitkäaikaiset saamiset     

    Lainasaamiset muilta  3 783 350,00  4 028 300,00 

Pitkäaikaiset saamiset yhteensä  3 783 350,00  4 028 300,00 

     

Lyhytaikaiset saamiset     

    Myyntisaamiset     

         Tytäryhteisöiltä  46 679,59  171 825,64 

         Kuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenä 153 293,84  160 821,14 

         Osakkuusyhteisöiltä  179,41  2 697,16 

         Muilta  327 283,82  677 075,41 

    Myyntisaamiset yhteensä  527 436,66  1 012 419,35 

    Lainasaamiset     

        Lainasaamiset muilta  244 950,00  210 481,00 

   Muut saamiset     

        Kuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenä 16 674,00  29 287,00 

        Arvonlisäverosaamiset  317 899,57  43 551,82 

   Muut saamiset yhteensä  334 573,57  72 838,82 

Lyhytaikaiset saamiset yhteensä  1 106 960,23  1 295 739,17 

Siirtosaamiset     

      Siirtyvät korot tytäryhteisöiltä  3 082,53  3 219,38 

      Siirtosaamiset muilta  156 333,04  208 469,59 

Siirtosaamiset yhteensä  159 415,57  211 688,97 

     

Saamiset yhteensä  5 049 725,80  5 535 728,14 

     

 Muihin siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät    

   Kelan korvaus työterveyshuollosta 27 758,38  41 343,40 

   Ely-keskus työllisyystuet  2 431,69  6 644,95 

   Hankkeiden rahoitusosuudet  8 923,11  33 907,30 

   Kauhajoen kaupunki   8 536,25  119 025,22 

   Llky/valtio/korona-avustus  84 898,00   

   E-P:n pelastuslaitos  11 077,00   

   Muut saamiset  12 708,61  7 548,69 

Siirtosaamiset yhteensä  156 333,04  208 469,56 
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TILINPÄÄTÖS 2021  
TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT 

 
  
  

    2021  2020 

Oman pääoman erittely     

Peruspääoma 1.1.   22 881 274,85  22 881 274,85 

   Lisäykset      

   Vähennykset      

Peruspääoma 31.12.   22 881 274,85  22 881 274,85 

Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 1.1. -4 689 151,32  -5 281 809,18 

  Tilikauden 2020  ylijäämä  3 144 084,36  592 657,86 

Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 31.12. -1 545 066,96  -4 689 151,32 

       

Tilikauden ylijäämä/alijäämä  2 075 531,76  3 144 084,36 

Oma pääoma yhteensä  23 411 739,65  21 336 207,89 

       

Pitkäaikaiset velat      
Pitkäaikaiseen vieraaseen pääomaan kuuluvat velat, 
jotka erääntyvät 1.1.2027/1.1.2026 tai sen     

jälkeen    

 Lainat rahoitus-ja vakuutuslaitoksilta 6 016 930,00  7 394 035,68 

       

Vieras pääoma      

Lyhytaikainen      

 Ostovelat       

   Ostovelat tytäryhteisöille  74 983,65  51 113,30 

   Ostovelat kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenenä 65 859,82  59 180,23 

   Ostovelat osakkuus- sekä muille omistusyhteisöille 57 576,39  100 551,64 

   Ostovelat muille   1 338 992,91  1 123 280,49 

Ostovelat yhteensä   1 537 412,77  1 334 125,66 

       

Sekkitililimiitti      

Luotollisen sekkitilin limiitti  1 000 000,00  1 000 000,00 

  -siitä käyttämättä oleva määrä 1 000 000,00  1 000 000,00 

Muiden velkojen erittely     

Muut velat       

   Arvonlisävero     46 376,23 

   Ennakonpidätysvelka  151 925,85  139 237,95 

   Sosiaaliturvamaksuvelka  8 595,95  7 621,29 

   Puolueverot   3 531,80   

   Vuokravakuudet   19 252,93  18 502,93 

   Uimahallin avainpantit  6 630,00  5 790,00 

   Lukion oppikirjapankki  10 747,56  13 163,72 

   Muut velat   71,08  664,60 

Muut velat yhteensä   200 755,17  231 356,72 
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    2021  2020 

Saadut ennakot      

  Päiväkodin leikkivälineet  5 669,00  5 669,00 

   Avi, Kumpparihanke, koulut,nuorisotyö,kirjasto 48 731,72  45 000,00 

   Koronatuet varhaiskasvatus, opetus,lukio 44 084,71  32 115,47 

   Muut hankkeet     12 730,66 

   Muut ennakot   3 348,13  3 444,04 

Saadut ennakot yhteensä  101 833,56  98 959,17 

       

       

Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät    

Lyhytaikaiset siirtovelat     

   Lomapalkkavelan ja henkilösivukulujen jaksotukset 889 017,46  788 438,93 

   Palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset 3 406,70  17 210,20 

   Korkojaksotukset   37 894,39  40 675,01 

   Valtionosuus/opetus-ja kulttuuri 41 611,00  58 715,00 

   Henkilöstön vakuutusmaksut 189 594,58  193 645,87 

   Kauhajoen kaupunki/llky:n lisälasku 176 944,18   

   Muut siirtovelat   5 303,73  9 263,74 

Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä 1 343 772,04  1 107 948,75 
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TEUVAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2021     

        
Taseeseen sisältymättömät vastuu-
sitoumukset ja vastuut    

         

         

Vuokravastuut     2021  2020 

         

Toimitilojen vuokravastuut    147 097,90  163 898,55 

Koneiden ja laitteiden vuokravastuut   25 726,67  28 466,19 

Vuokravastuu yhteensä    172 824,57  192 364,74 
 Siitä seuraavalla tilikaudella maksettava  
osuus  161 433,02  175 639,88 

         

Vastuusitoumukset        

         
Takaukset samaan konserniin kuuluvien yhtei-
söjen puolesta    

Alkuperäinen pääoma    420 000,00  420 000,00 

Jäljellä oleva pääoma     152 725,26  190 907,08 

         

Takaukset  muiden puolesta       

Alkuperäinen pääoma    1 866 300,00  1 866 300,00 

Jäljellä oleva pääoma     1 551 358,24  1 579 198,37 

         

         
Vastuu Kuntien takauskeskuksen takaus-
vastuista    

         
Kunnan osuus takauskeskuksen takausvas-
tuista 31.12. 35 308 676,00  33 860 060,00 
Kunnan osuus takauskeskuksen kattamatto-
mista takausvast. 0,00  0,00 

Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen    

rahastosta 31.12.     23 129,00  21 098,00 

         

         

Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt     

         

Arvonlisäveron palautusvastuu    829 182,54  785 821,91 
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TEUVAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2021      

Henkilöstöä, tilintarkastajan palkkioita ja intressitahotapahtumia koskevat liitetiedot  

      

Henkilöstön lukumäärä 31.12. 2021  2020   

Hallinto  6  4   

Hyvinvointipalvelut  137  157   

Yhdyskuntarakenne  53  51   

Yhteensä 196  212   

      

Henkilöstökulut      

Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan      

     Palkat ja palkkiot 7 027 783,43  6 760 519,68   

     Henkilösivukulut      

           Eläkekulut 2 004 316,88  1 871 346,22   

           Muut henkilösivukulut 206 504,51  305 191,12   

     Henkilöstökorvaukset ja muut korjauserät -76 954,47  -66 069,34   

Yhteensä tuloslaskelman mukaan 9 161 650,35  8 870 987,68   

      

Henkilöstökuluja aktivoitu käyttöomaisuuteen 160 342,25  19 503,74   

Henkilöstökulut yhteensä 9 321 992,60  8 890 491,42   

      

Luottamushenkilön palkkioista perityt ja      
 

tilitetyt luottamushenkilömaksut     
 

     
 

  Teuvan Kokoomus ry 3 217,25  2 886,00  
 

  Keskusta Teuvan Kunnallisjärjestö 3 252,83  2 949,78  
 

  Teuvan Sosiaalidemokraatit r.y. 523,50  301,50  
 

  Teuvan Perussuomalaiset r.y. 483,75  223,50  
 

  Suomen Kristillisdemokraatit 145,50    
 

Tilitetyt luottamushenkilömaksut yhteensä 7 622,83  6 360,78  
 

     
 

Tilintarkastajan palkkiot     
 

     
 

 KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy     
 

   Tilintarkastuspalkkiot 4 790,65  5 027,45  
 

   Tarkastuslautakunnan sihteerin palkkiot 4 953,80  5 102,10  
 

   Muut palkkiot     
 

Palkkiot yhteensä 9 744,45  10 129,55  
 

     
 

Kunnan ja sen intressitahoihin kuuluvien   

väliset liiketoimet       

      

Teuvan kunnan antolaina kokonaan omistamalleen tytäryhteisölle    

Teuvan Vuokratalot Oy:lle yhteensä 60 376,10 e. Lainaa ei lyhennetä, korkoa    

peritään 4 %.      

      

Vapaa-ajankeskus Parra, kunnan osakkuusyhteisö, lainasaaminen 252 281,89 e, ei peritä korkoa/lyhennyksiä 
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5. Konsernitilinpäätös 
 

5.1. Teuvan kuntakonsernin rakenne 
 
Teuvan kuntakonsernin rakenne ilmenee liitteenä olevasta konsernikaaviosta. Konsernitilinpäätök-
sessä konserniyhteisöt on käsitelty seuraavasti: 
 
Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty: 
 
tytäryhteisöt  7 
   kiint.- ja asuntoyhtiöt 5  
   muut yhtiöt  2  
kuntayhtymät 6  
osakkuusyhteisöt 6__       
Yhteensä  19  

 
Konsernin omavaraisuusprosentti on 39,34 % prosenttia (34,8 % vuonna 2020).  
 
Tunnusluku mittaa konsernin vakavaraisuutta, alijäämäisen tuloksen sietokykyä ja konsernin kykyä sel-
viytyä sitoumuksista pitkällä tähtäyksellä. 
 

Konsernin suhteellinen velkaantuneisuus oli 42,67 % ( 46,05  % vuonna 2020).  
 
Tunnusluku kertoo kuinka paljon konsernin käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmak-
suun. 
 

Konsernin kertynyt alijäämä on -1 410 654,10 euroa (-4 398 363 euroa vuonna 2020). 

 

Konsernin lainakanta 31.12. on 25,6 milj. euroa (27,8 milj. euroa vuonna 2020). 
 
Konsernin lainakannalla tarkoitetaan korollista vierasta pääomaa.  Lainakantaan lasketaan tällöin koko 
vieras pääoma vähennettynä saaduilla ennakoilla sekä osto-, siirto- ja muilla veloilla. 
 

Konsernin lainat euroa/asukas ovat 5 176 euroa (5 568 euroa vuonna 2020). 
 
Asukaskohtainen lainamäärä lasketaan jakamalla konsernin lainakanta tilinpäätösvuoden päättymis-
päivän mukaisella kunnan asukasmäärällä.  Kunnan asukasmäärä oli 4 955 asukasta. 
 

Lainasaamiset 31.12. olivat 1,27 milj. euroa. (1,25 milj. euroa vuonna 2020). 
 
Lainasaamisilla tarkoitetaan pysyviin vastaaviin merkittyjä antolainoja kunnan omistamien ja muiden 
yhteisöjen investointien rahoittamiseen. 

 Teuvan Vuokratalot Oy     

  
Talousarvio 2021 
Teuvan Vuokratalot Oy:n omistuksessa on 113 asuinhuoneistoa, jotka kaikki kuuluvat vuokrauksen pii-
riin. Vuoden 2020 aikana saatiin vuokrausprosentit pysymään hyvällä 92-94 % tasolla, kiitos tuulivoi-
marakentajien.  Vuoden 2021 toiminnan tavoite on saada vuokrausprosentti pysymään yli 85 %, haas-
tetta aiheuttaa tuulivoimapuiston valmistuminen, jolloin on vaarana jopa 10 % lasku. Toivon mukaan 
työläiset viihtyneet ja toimivat meiltä Teuvalta käsin vielä koko Närpiönkin hankkeen ajanjakson.  Tällöin 
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talouden hoitamiseen jää vuokratuloista riittävä kate, millä pystytään selviämään laina- ja korkovelvot-
teista, sekä lyhentämään kunnan antama laina täysimääräisenä takaisin. 
 
Vuokrataloyhtiön pitkän tähtäimen tavoitteena on tarjota teuvalaisille kilpailukykyisiä ja viihtyisiä asu-
mispalveluja maaseutumaisessa asuinympäristössä.  Asumistason parantamiseen ja viihtyvyyden li-
säämiseen liittyviä korjaus- ja kunnossapitotoimenpiteitä tehdään vuosittain talousarviomäärärahojen 
sallimissa rajoissa. Vuoden 2021 budjetissa varataan päiväkodin rakentamisesta johtuen pienempi 
määräraha kuin aiempina vuosina. Tulevaisuutta varten on säästettävä putkistoremonteille huomattavia 
summia, kaikki talot ovat lähes saman ikäisiä, ja kaikissa pientä oireilua isompaan linjasaneeraukseen. 
 
Teuvan Vuokratalot Oy:n talouden vakautusohjelman saavutuksena todetaan suuret säästöt korkoku-
luissa. Niillä on suora vaikutus ja helpotus lyhennysten maksuun. Vaikutus on järjestelyillä jatkuva. 
 
Korjauksien myötä valmistuneiden asuntojen vuokraa korotetaan selvän tason noston vuoksi. Lisäksi 
yleiseen vuokratasoon on tulossa vuoden 2021 alusta lukien keskimäärin 0,05 sentin korotus/m², vuo-
situotto-odotus on noin 3000 euroa. 
 

Osavuosikatsaus 30.4.2021 
Toimitusjohtaja Marko Mylläri 
 
Vuokraustoiminta on jatkunut edelleen erittäin vilkkaana mm. tuulivoimarakentajien ansiosta. Vuokran-
korotuskirje lähetettiin asukkaille sitten tammikuussa 2021. Korotus oli erittäin maltillinen. Teuvan Vuok-
ratalot Oy:n hallitus päätti kokouksessaan 9.12.2020  vuoden 2021 talousarviosta ja asukkailta perittä-
vistä vuokrista.  Vuokria on korotettu viimeksi seitsemän vuotta sitten, yleisen kustannustason nousun 
johdosta. Teuvan Vuokratalot Oy korotti perittäviä vuokria 0,10 €/m²/kk, Asuntoja ei ole remontoitu a l-
kuvuoden aikana lainkaan, koska timpurit ovat työskennelleet päiväkotityömaalla. Tulipalon johdosta 
on koko alkuvuosi remontoitu Kaarlonkrannin kahta asuntoa vakuutusyhtiön laskuun. Huoneistot val-
mistuivat juuri osavuosikatsauksen valmisteluhetkellä vuokrattavien listalle. 

 
Osavuosikatsaus 31.8.2021  
Toimitusjohtaja Marko Mylläri 
 
Toinen vuosineljännes on jatkunut vuokrauksen suhteen alkuvuoden kaltaisena, juuri elokuun lopulla, 
tuli tieto että tuulivoimarakentaminen loppuu lokakuun puolivälin aikoihin, jolloin kaikki asunnot vapau-
tuu vuokramarkkinoille, ja vuokrausaste romahtaa todella alas. Remontointia ei tällä vuosineljännek-
sellä ole tehty, timpurien ollessa päiväkotityömaalla.  Jatkossa alkaa nyt se markkinoinnin aika, kun on 
asuntoja vapaana vuokralle, alkuvuoden aikana ei ole ollut mahdollisuutta asuntojen markkinoinnin li-
säämiselle. Pihoja on hoidettu aktiivisesti koko kesän ajan, juuri sorapihat lanattu ja nyt alkaa pensaiden 
alasleikkaus. Tulevan kolmivuotiskauden kiinteistöjen auraus kilpailutus on juuri avoinna, ja päätökset 
auraajista ehditään valita hienosti ennen aurauskauden alkua. Nyt alkaa tulevien vuosien putkisanee-
rausten investointisuunnittelu. 
 
Tilinpäätös 2021  
Vuosi 2021 oli vuokrauksien suhteen todella hyvä, johtui rakennetuista tuulivoimaloista ja Kärppiön 
muuntoasemasta. Vuoden 2021 aikana ei ole tehty lainkaan huoneistojen remontointeja, johtuen kir-
vesmiestoimien keskittymisestä kunnan päiväkodin rakentamiseen. Ainut isompi remontti oli loppuvuo-
den 2020 aikana palanut asunto, jonka tulipalosaneerauksen toimenpide tehtiin alkuvuoden 2021 ai-
kana. Tämän toimenpiteen kustannukset menivät kiinteistön vakuutuksen piiriin. 2021 Tilinpäätöksen 
tulos näytti 186 134,61 euron positiivista tulosta, jolla vähennetään vanhoja tappioita. Lisäksi vuoden 
2021 aikana Teuvan vuokratalot Oy on maksanut Teuvan kunnalle takaisin kaikki lyhytaikainen velka 
n.184 tuhatta euroa. 
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 Kiinteistö Oy Teuvan Kafiaari    

  
Talousarvio 2021 
Kafiaari KOY jatkaa toteutusta Teuvan kunnan elinkeino strategian mukaisin tavoittein, jotta Kafiaarin 
kiinteistöstä ja alueesta muodostuu teollisuuspuistomainen kokonaisuus, jossa voi sijaita monenlaisia, 
toistensa toimintaa täydentäviä yrityksiä. Kiinteistöyhtiön perusajatuksena on toimia siten, että toiminta 
on taloudellisesti kannattavaa.  
 
Kiinteistöllä toteutetaan korjaustoimenpiteitä taloudellisesti talousarviomäärärahojen rajoissa. Vuoden 
2021 aikana pyritään säilyttämään 100 % käyttöaste. Kafiaari kehittää vuokraamiaan toimitiloja inves-
toimalla tulevana vuonna 2021 painuneiden lattioiden oikaisuvaluihin 13 125 euroa ja vanhojen huopa-
kattojen kunnostus alkaa 2021, 1420 m² osuudella 15 200 euroa/vuosi, koko katto läpikäyty 2024 syk-
syyn mennessä. Lisäksi 880 m² uudishallin rakentamisen toteutus n. 715 000 euroa alv. 0%. 
 
Tilojen käyttö tällä hetkellä niin suurta kuin mahdollista. Yhteistyössä kiinteistöissä vuokralla olevien 
yritysten kanssa pyritään kehittämään toimintaa siten, että se palvelee mahdollisimman hyvin sekä kiin-
teistöyhtiön että vuokralla olevien yritysten asettamia toiveita ja tavoitteita, sekä toimia joustavasti vuok-
ratarpeiden mukaan myös taloudellisesti siten että yrityksen maksukyky vuokraan säilyy. 
 
Osavuosikatsaus 30.4.2021 

Toimitusjohtaja Marko Mylläri 

 
Alkuvuoden aikana vuokraustoiminta on jatkunut samaan kaavaan, eli koko tilojen käyttöaste on lähes 
100 % luokkaa. Koko alkuvuosi 2021 on tähdätty hallilaajennukseen. Maaliskuun lopulla levitettiin kan-
tatie 67 puoleista pihaosaa yhdeksän metrin leveydeltä. Näin varmistetaan rakennusaikaisen liikenteen 
sujuvuus yrittäjän tiloihin ja pois. Rakennuksen etupuolelta on poistettu vanha maahan painunut 65 m² 
toimisto/tuulikaappiosa. Lisäksi kevään aikana on kilpailutettu keskiosan vesikaton huopakattotyöt noin 
1500 m² osalle. Urakoitsijaksi kilpailun perusteella valikoitui sama yrittäjä, joka aloitti työt jo saneeraus-
ten osalta. Lisäksi katolta on poistettu vanhoja Kafin aikaisia purunpoistoja ja muita toimettomia imu-
reita, että kattamistyöstä saadaan huomattavasti parempi. 
 
Osavuosikatsaus 31.8.2021 
Toimitusjohtaja Marko Mylläri 
 
Tilojen vuokraustoiminnoissa ei muutoksia, tällä hetkellä vapaana 1 noin 20 m2 toimisto, muut vuokrat-
tavilla olevat tilat täynnä. Sisäpuolisia korjauksia ei lampunvaihtoja ja pieniä vauriokorjauksia lukuun 
ottamatta ole tehty. Juuri elokuun lopussa valmistui keskiosan huopakaton kattopinnoitustyö n. 1450 
m2. Nyt Kafiaarin vanhimman osan katto on kokonaisuudesssaan uusittu kattokaivoineen. 
Samassa yhteydessä on poistettu vanhat isot rikkonaiset Kafiaari valomainokset 2 kpl. Syksyn aikana 
ilmestyy uusi valomainos kantatie 67 puoleiseen nurkkaan. Hallilaajennus kariutui, eikä 880 m2 laajen-
nusta toteuteta lainkaan. Piha-alueet niitetty kesän aikana, ja sprinklauksen vuosihuollot koekäyttöi-
neen suoritettu. 
 
Tilinpäätös 2021 
Kafiaarin yhtiön tilat ovat olleet vuoden 2021 koko ajan 99,5 % käyttöasteella. Tilikauden aikana 2021 
tehtiin paljon suunnitelmia ja laskelmia 800 m2 laajennuksen suhteen. Tämän vuoksi kantatie 67 puo-
lella levitettiin piha-aluetta että yrityksessä olevat vuokralaiset voivat toimia laajennuksen ajan.  
Rakentamisen kustannusten ja metalliteollisuuden ylikuumenemisen vuoksi laajennus jäi toteutumatta 
ja toimenpide rasittaa vuoden 2021 tulosta noin 13 000 euroa.  
Keskialueen aliurakointina tehtyä kattokorjausta lukuun ottamatta Kafiaarilla ei ole vuoden 2021 aikana 
tehty muuta kunnostustöitä, johtuen kunnan kirvesmiespalvelun toimimisesta koko vuoden kunnan päi-
väkodin rakentamisen piirissä.  
Sähkösopimusrenkaan epäonnistuneen hintojen määrityksen vuoksi Kafiaarin osalla vaikutus oli todella 
mittava noin 47 760 euroa, joka vuokrasopimusten tekstien mukaan tasauslaskutettiin vuokralaisilla. 
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Kun keski-alueen katon kunnostuksen kulut nostivat rakennuksen tasearvoa, vuoden 2021 tilinpäätös 
osoittaa 11 179,63 euron voitollista tulosta. 

 TEAK Oy   

 
Talousarvio 2021  
Teak Oy on Teuvan kunnan sataprosenttisesti omistama tytäryhtiö, joka omistaa, hallinnoi, ylläpitää ja 
vuokraa toimitiloja sekä vahvistaa Teuvan elinvoimaa. Teak Oy:n pääasialliseen toimintaan tilojen vuok-
raustoiminnan lisäksi kuuluu elinkeinopalveluiden tuottaminen ostopalveluna Teuvan kunnalle.  
Vuonna 2020 toukokuussa yhtiössä aloitti uusi toimitusjohtaja, jonka tehtävänä on erityisesti tehostaa 
yhtiön toimintaa strategian mukaisesti sekä parantaa yhtiön kannattavuutta. Osa toimitusjohtajan työ-
panoksesta on yhtiön myyntitoimintaa. Teuvan kunnan ja Teak Oy:n välisen ostopalvelusopimuksen 
mukaisesti yhtiö tuottaa Teuvan kunnalle elinkeinopalveluita ja yhtiön toimitusjohtaja toimii kunnan elin-
keinojohtajana.  
 
Aiemmin aloitettua toiminnan tehostamista ja kehittämistä tullaan jatkamaan aktiivisesti myös seuraa-
vana vuonna 2021. Yhtiön omistamissa tiloissa suoritetaan järjestelyitä, jotka tähtäävät tilojen mukaut-
tamiseen helpommin vuokrattavissa oleviksi kokonaisuuksiksi. Myös selvitellään yhtiön hallinnassa ole-
vien tilojen muutostarpeita vuokraamisen helpottamiseksi sekä tarvittaessa toteutetaan tarvittavia muu-
toksia.  
 
Vuoden 2021 osalta yhtiön liikevaihtoon on odotettavissa pienoista kasvua ostopalvelusopimuksen tul-
lessa täysimääräisesti voimaan. Tilojen uudelleen järjestelystä johtuen vuokratuotot tulevat laskemaan 
vuonna 2021, tästä huolimatta liikevaihdon odotetaan kasvavan hienoisesti.  
 
Osavuosikatsaus 30.4.2021  
Toimitusjohtaja Juha Niemelä 
  
Ensimmäisellä vuosineljänneksellä Teak Oy:n tilojen vuokraustilanteessa ei ole tapahtunut muutoksia, 
mutta selvää vilkastumista kyselyissä on kuitenkin ollut havaittavissa. Aiemmin tehtyjen tila järjestelyjen 
toteuttamista on jatkettu, ja tiloja on siistitty. Teak:n tarjoamia tiloja on myös markkinoitu. Pandemian 
vaikutus on ollut edelleen näkyvissä vuokraustoiminnassa, eikä rajoitusten vuoksi kokous- ja neuvotte-
lutiloja ole vuokrattu ulkopuolisille. Odotettavissa on kuitenkin normalisoitumista rajoitusten höllennyt-
tyä.  
 
Osavuosikatsaus 31.8.2021  
Toimitusjohtaja Juha Niemelä  
 
Kunnan organisaation uudelleen järjestelyn yhteydessä Teak Oy:n hoidettavaksi tuli uusia tehtäviä 
1.8.21 alkaen. Teak vastaa elinkeinopalveluiden järjestämisen lisäksi, myös työllisyyden hoidosta sekä 
matkailun edistämisestä Teuvalla. Kesän aikana matkailun edistämisen puitteissa aloitettiin yhteistyö 
Parran alueen kehittämiseksi Parran mökkiyhdistyksen kanssa. Teak Oy ylläpiti myös hyvän suosion 
saavuttanutta Parran kahvikioskia kesän ajan Luonto-Parrassa. Teak Oy päätti osallistua hankkeeseen, 
jossa kehitetään etätyötiloja. Tilojen vuokraustilanne pysyi ajanjaksolla edellisen kaltaisena, neuvotte-
luita uusien vuokralaisten kanssa kuitenkin on käyty, ja sopimukset heidän kanssaan tulevat seuraa-
valle kaudelle. 
 
Tilinpäätös 2021 
Yhtiön liikevaihto on kehittynyt suotuisasti, mutta kuitenkin muun muassa kiinteistön hoitokulujen osuus 
on kasvanut edellisestä vuodesta. Vuokraustilanteessa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia vuoden 
2021 aikana.  Yhtiö on hakenut tuottoa myös sijoittamalla varoja matalan riskin kohteisiin.  
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 Teuvan Kaukolämpö Oy 

 
Vuosikertomus 2021 
 
Teuvan Kaukolämpö Oy:n on 100 % kunnan omistama yhtiö.  
Yhtiöllä on 160 asiakasta.  
Jakeluverkon pituus on noin 22 km.  
Omistajaohjauksen mukaisesti tavoitteena on tuottaa kotimaisilla lähialueen polttoaineilla varmaa ja 
kilpailukykyistä kaukolämpöä asiakkaille. 
 
Investoinnit ja korjaukset vuonna 2021 
 
Investoinnit: 
• KPA 4 MW kattilan polttoainejärjestelmän repijätelan ja savukaasulämmön talteenottojärjestelmän 
investoinnit ovat suoritettu loppuun suunnitellun aikataulun mukaisesti 
• investoinnit rahoitettiin kassavaroin ja alkuperäisessä budjetissa pysyttiin 
 
Korjaukset: 
• kaukolämpöverkoston korjaukset 1 kpl 
• KPA 4 MW kattilan tulipesän korjaus / muuraus 
• Keskustan varalaitoksen ja Syreenin koulun välinen kaukolämpölinjasto uusittiin kesällä 
 
 
Investoinnit ja korjaukset vuonna 2022 
• lämpölaitoksien huollot ja korjaukset 50 000 – 80 000 € 
• kaukolämpöverkoston korjaukset ja uusiminen 
• investointeja ei ole tiedossa 
 
Myyntiennuste 2022 
• Kaukolämmön hinta pidetään ennallaan.  
• Myynnin arvioidaan pysyvän ennallaan vuoteen 2021 verrattuna. Myyntiarvio n. 14,5 GWh. 
 
Toimitusjohtaja Juhana Korpikoski 
 
Teuvan Kaukolämpö Oy:n lämmöntuotanto on toiminut koko vuoden suunnitelmallisesti ja kotimaisen 
polttoaineen käyttöaste on ollut 100 %. Hieman viileämmän  vuoden 2021 vuoksi on lämmön myynti 
ollut ennustetta suurempaa kuin edellisenä vuonna. 
 

  



127 

    

5.2. Osakkuusyhteisö 
 

 Suomen Yrittäjäopiston kannatus Oy 

 
Toimintaympäristö 
 
Toisen asteen koulutuksen osalta järjestämisen edellytykset tulevat vaikeutumaan 2030-luvun kulu-
essa. Lukiokoulutuksen osalta maa polarisoituu entistä enemmän. Vaarana on, että lukiokoulutuksen 
järjestämisestä tulee eräillä seutukunnilla taloudellisesti mahdotonta ja verkko supistuu oleellisesti. Am-
matillisen koulutuksen osalta tilannekuva on hyvin lukion kaltainen kuitenkin niin, että yhteys peruskun-
tiin on lukiokoulutusta etäisempi. Opiskelijamäärän vähetessä osalla ammatillisen koulutuksen järjes-
täjistä rahoituspohja pienenee oleellisesti. Matalampi rahoitus ei enää mahdollista laadukkaan koulu-
tuksen järjestämistä eikä tiloihin ja laitteisiin liittyvien investointien tekemistä. Ammatillisen koulutuksen 
järjestämisen edellytykset tulevat eriytymään voimakkaasti maan eri osissa. Ammatillisen koulutuksen 
palveluverkko on jo nyt toiminnallisesti ja taloudellisesti hajanainen ja väestökehitys tulee voimistamaan 
eriytymistä. Väestömuutosten aiheuttamat paineet rahoituksen muutoksille ovat niin mittavat, että ny-
kyinen rakenne ja tapa tuottaa koulutuspalveluita ei vastaisuudessa ole suuressa osassa Suomea mah-
dollinen. Uudistuksen tavoitteena on, että toisen asteen koulutuksen järjestämisen tavat ja muodot poik-
keavat selvästi nykyisestä. Koulutuksen järjestäjäorganisaatiot voivat olla fyysisten tilojen ja laitteiden 
osalta keveitä.   
Työvoimahallinto ja samalla työvoimakoulutuksen organisointi ovat voimakkaassa muutoksessa. TE-
palveluiden tuottaminen siirtyy kuntien vastuulle vuoden 2024 alusta lähtien. Työvoiman riittävyys yri-
tysten kasvaviin tarpeisiin tulee olemaan eri toimijoiden yhteinen haaste. Yritykset itse joutuvat panos-
tamaan voimakkaasti omaan yrityskuvaansa ja henkilöstön työskentelyolosuhteisiin sekä työhyvinvoin-
tiin. Yritysten kannalta on myös tärkeää pitää kiinni olemassa olevasta henkilöstöstä. Tähän tarvitaan 
myös koulutuksen keinoja. Koronapandemia on muuttanut työnteon ja opiskelun tapoja pysyvästi. Etä-
työ ja hybridityö on todettu toimiviksi työnteon malleiksi. Yrittäjyyden lisääminen ja tukeminen on mer-
kityksellistä kansantaloudellisesti ja yrittäjyyden merkitys myös tunnustetaan entistä paremmin.  
 
TES-muutos 
 
Tällä hetkellä opetushenkilöstöön sovelletaan kahta eri työehtosopimusta: yksityisen opetusalan TES 
on käytössä Hallinto- ja tukipalveluhenkilöstöllä ja ennestään Yrittäjäopiston kouluttajilla. Ammatillisten 
aikuiskoulutuskeskusten TES on käytössä Teak:sta siirtyneellä opetushenkilöstöllä. Työnantajan tavoit-
teena on tulevaisuudessa soveltaa vain yhtä työehtosopimusta kaikkiin työntekijöihin. Siirtyminen työn-
antajana noudattamaan Ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten työehtosopimusta on esiselvityksen 
mukaan kokonaisuudessa järkevin vaihtoehto koulutustoimintamme kannalta.  
 
Organisaatiomuutos 
 
Syksyn 2021 aikana on valmisteltu organisaatiomuutosta, joka astui kokonaisuudessaan voimaan 
1.1.2022. Asiantuntijaorganisaatiomme rakenne on erittäin matala ja johtaminen perustuu lähellä ar-
jessa johtamiseen. Koulutustoiminta ja henkilöstömäärä ovat lähteneet kasvuun ja toiminta on entises-
tään monimuotoistunut. Tavoitteena oli toteuttaa hallittu organisaatiouudistus, jossa luodaan kooltaan 
kohderyhmiltään ja tehtäviltään toimivat tiimit ja muodostetaan SYOlle yhtenäinen palvelukokonaisuus 
asiakkaisiin ja työelämään päin.  
 
Tilat 
 
Suomen Yrittäjäopisto toimii kaikissa toimipisteissään vuokratiloissa. Kauhavalla toimimme Kauhavan 
kaupungin omistamissa toimistotiloissa. Seinäjoella toimimme Framilla (Into Oy), jossa vuokraa-
miemme toimistotilojen lisäksi pystymme vuokraamaan tarpeen mukaan koulutustiloja koulutusten tar-
peisiin.  
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Teuvalla toimimme Teak Oy:n omistamissa tiloissa, jossa toimistotilojen lisäksi vuokrasopimukseen si-
sältyvät ompelimo, maalaamo ja puutyöhalli kädentaitojen koulutustoimintaa varten. Hämeenlinnassa 
olemme osana Crazy Town-yhteisöä, jossa käytössämme on yksi työhuone. Toimipisteidemme lisäksi 
vuokraamme eri paikkakunnilta koulutustoiminnassa tarvittavia tiloja.  
 
Suomen Yrittäjäopiston ja Teak Oy:n välinen koulutus- ja toimistotiloja koskeva vuokrasopimus sisältö 
on uudistettu ja koulutustilojen muutostyöt on saatu päätökseen. Verhoomotilat ja vanha maalaamo 
ovat poistuneet käytöstä kesäkuun lopussa 2021. Koulutustilat ja työkoneet ovat nyt Avin työsuojelu-
tarkastuksen ohjeistuksen mukaisia.  
 
Suomen Yrittäjäopisto Oy:llä on vuokratilat Kauhavan kaupungin omistamassa Kauppatie 109 kiinteis-
tössä. Kauhavan toimitilojen osalta etsimme vuokrattavia väistötiloja Kauhavan keskustasta, koska 
konsernilla ei ollut vapaana opistolle soveltuvia tiloja. Tavoitteenamme olisi siirtyä väistötiloihin kevään 
2022 aikana.  
 
Investoinnit 
 
Suunnitelmissa ei ole suurempia investointeja tällä hetkellä. Olemme ulkoistaneet ICT-palveluita suun-
nitelmallisesti, mikä vähentää palvelininvestointeja jatkossa. Suurimmat investoinnit voivat liittyä tule-
vaisuudessa virtuaalisten oppimisympäristöjen kehittämiseen tai esimerkiksi uuden robotin hankintaan.  
 
Koulutukset 
 
Tutkintoihin johtavissa koulutuksissa vuosi 2021 oli erittäin hyvä. Suoritettujen tutkintojen määrä oli 
752. Tutkintojen ja tutkinnon osien määrä ylittää tavoitteemme. Vuoden 2021 toteutettu valtionrahoi-
tuksen opiskelijavuosimäärä nousi 820 opiskelijavuoteen, kun meille myönnetty määrä oli 738 opis-
kelijavuotta. Kokonaiskertymän ylityksellä pyrimme lisäämään valtionosuusrahoituksen osuutta. Työ-
voimakoulutusten osuus kokonaismäärästä oli 136 opiskelijavuotta. Koulutuksillamme on erittäin 
hyvä vetovoima, emmekä kykene ottamaan kaikkia opiskelijoita sisään, koska rahoituksemme rajoittaa 
toimintaa.  
 
Onnistuimme TEM:n hallinnoimissa yhteishankinta- ja rekry-koulutuksissa varsin hyvin. Tutkinto-
koulutuksen toteuttaminen ulkopuolisten oppisopimusten avulla on vaikeutunut reformin myötä. 
Kansainvälistä tutkintokoulutusta toteutettiin osakkuusyhtiö OEP Oy:n kautta. Koulutus- ja kehit-
tämishankkeet ovat osa yrittäjäopiston arkea. Suomen Yrittäjäopistolle rahoitusta Euroopan maaseu-
dun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) ovat myöntäneet Leader Aisapari, Leader 
Liiveri, Leader Suupohja, Leader Pirityiset, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Keski-Suomen ELY-keskus 
ja Hämeen ELY-keskus. Euroopan sosiaalirahastosta (ESR) rahoitusta on myöntänyt Keski-Suomen 
ELY-keskus. Vuoden 2021 aikana meillä oli käynnissä viisi opetushallituksen kehittämishanketta, joita 
toteutetaan laajan verkoston kanssa yhteistyössä. Osa hankkeista toteutetaan useamman vuoden 
ajalla. 
 
 Henkilöstö  
 
Strategisena tavoitteenamme on luoda puitteet innostavalle työyhteisölle. Vuonna 2021 kertyi 86 hen-
kilötyövuotta. Henkilöstön keski-ikä on korkea, joten tulevina vuosina henkilöstöä tulee eläköitymään. 
Henkilöstö on sitoutunutta ja työsuhteet ovat pitkiä. Työsuhteen pituus nykyisellä henkilöstöllä on kes-
kimäärin 11,4 vuotta Olemme onnistuneet rekrytoinneissa viime vuosina ja olemme saaneet hyvin täy-
tettyä avoimia tehtäviä osaavalla ja työyhteisöön sopivalla henkilöstöllä, olemme kiinnostava työ-
paikka.  
 
Suomen Yrittäjäopiston pääasiallinen työterveyshuollon palveluntuottaja on Härmämedi Oy.  Härmä-
medi tuottaa palvelut Kauhavan toimipisteen työntekijöille ja Kristinamedi Teuvan toimipisteen työnte-
kijöille. Seinäjoen ja Hämeenlinnan toimipisteiden työntekijöille sekä muualla etätyössä työskenteleville 
työntekijöille palvelut tuottaa Mehiläinen. Työsuojelutoiminnan tavoitteena Suomen Yrittäjäopistossa 
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on työpaikan turvallisuuden ja terveyden sekä henkilöstön työkyvyn ja työhyvinvoinnin edistäminen. 
Työsuojelupäällikkö, työsuojeluvaltuutettu sekä varavaltuutetut muodostavat työsuojelutoimikunnan.  
 
Organisaatiossa toimii yhteistoimintaneuvottelukunta, jonka tavoitteena on kehittää yhteistyössä 
työnantajan kanssa yrityksen toimintaa ja työntekijöiden mahdollisuuksia vaikuttaa yrityksessä tehtäviin 
päätöksiin. Yhteisessä strategian päivitystyössämme nousi voimakkaasti esiin vastuullisuus. Syksyllä 
perustimme vastuullisuustyöryhmän, jonka tavoitteena on laatia vuoden 2022 aikana Syon vastuul-
lisuusohjelma.  
 
OKM:n rahoitus 
 
Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) myönsi varsinaisessa suoritepäätöksessään opistolle vuodelle 
2021 718 opiskelijavuotta, josta työvoimakoulutukseen osoitettiin 200 opiskelijavuotta.  
Vuoden 2021 varsinainen suoritepäätös (17.12.2020) 5.724.426,00: 
 

• Perusrahoitus  3.211.183,00 
• Suoritusrahoitus  1.064.325,00 
• Vaikuttavuusrahoitus     1.107.534,00 
• Arvonlisäverokorvaus     306.384,00 

 
 
Opistolle myönnettiin ensimmäisellä lisärahoituspäätöksellä harkinnanvaraista korotusta 191.156 € 
opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen ja tarvittaviin tukitoimiin sekä 100.000 € koronavirusepidemian 
johdosta tarvittaviin tukitoimiin. Toisella lisäsuoritepäätöksellä saimme 20 opiskelijavuoden verran  
(138.337 €) lisärahoitusta vuodelle 2021 hyvin kertyneen opiskelijavuosimäärän perusteella. Rahoitus 
on varainhoitovuoden aikana jaettavaksi jätettyä perusrahoitusta, jota kohdennettiin tavoitteelliset opis-
kelijavuodet ylittäville koulutuksen järjestäjille. Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä kokonais-
rahoituksemme oli vuonna 2021 6.153.919 euroa. 
 
Lisäksi saimme koulutuskuntayhtymä Vuoksen kanssa yhteensä 100.000 euroa erityisavustusta jatku-
van oppimisen ja osaamisen kehittämiseen, jolla uudistetaan työ- ja elinkeinoelämää, vastataan yhteis-
kunnan ja talouden haasteisiin sekä murroksesta syntyviin uusiin osaamistarpeisiin. Haku liittyy Etelä-
Pohjanmaan Seutukaupunkien Työllisyyden kuntakokeiluun. Kuntakokeilussa ovat mukana Kauhajoki, 
Karijoki, Isojoki, Teuva, Kurikka, Alavus ja Soini.  
 
Vuoden 2021 liikevaihtomme kasvoi + 3,6 % edellisestä vuodesta ollen 7.925.175,09 euroa. Kasvun 
taustalla oli OKM:n ja Tem-rahoituksen vahva kasvu. Markkinaehtoisen koulutuksen osalta jäimme ai-
noastaan muun myynnin osalta (-42 %) jäimme merkittävästi liikevaihtotavoitteestamme. Kokonaistuot-
tomme nousi ensimmäistä kertaa yli 8 miljoonan euron (8.027.818,18 €). 
 
Tilikauden tulos oli erinomainen + 1.344.647,09 euroa. Tuloksen muodostumiseen vaikuttivat erityisesti 
vahva ja tehokas toiminta, omat toimet koulutusten kannattavuuden parantamiseksi, Opetus- ja kult-
tuuriministeriön loppuvuoden aikana myöntämät lisärahoitukset ja kulujen ennakoitua pienempi ker-
tymä. Alv-kompensaatio oli tulosvaikutukseltaan positiivinen + 71.077 euroa. Suomen Yrittäjäopiston 
talouden tunnusluvut täyttävät selvästi konsernitavoitteet vuoden 2021 osalta. Toiminnan kannatta-
vuus, vakavaraisuus ja maksuvalmius ovat erinomaisella tasolla.  
 

Oman pääoman tuotto   34,62 %     
Omavaraisuusaste          76,68 % 
Liikevoitto%                    16,88 %       
Quick ratio                       3,69 
Rahat ja pankkisaamiset, erinomainen tilanne: + 3.418.308,36 € 

 
Riskit 
Toimintaympäristön suuret muutokset tuovat riskejä erityisesti valtakunnallisesti toimivalle ja aikuiskou-
lutukseen keskittyneelle sekä erikoistuneelle koulutuksen järjestäjälle. Toisen asteen toimintatapojen 
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uudistuksen ja samalla koulutuksen järjestäjärakenteen tavoitteiden suuntaviivat määritellään vuoden 
2022 aikana. Pyrimme olemaan aktiivinen toimija kentän rakenneuudistuksissa. Te- palveluiden ja osit-
tainen työvoimakoulutusten hankintojen siirtyminen kuntien hoidettavaksi 2024 on suurin yksittäinen 
riskitekijä.  Asiakasnäkökulmasta merkittävänä riskinä voidaan pitää organisaation kykyä reagoida 
nopeasti toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin.  
 
Osaava henkilöstö muodostaa koko toiminnan perustan. Riskinä on asiantuntijuuteen liittyvän ydin-
osaamisen kaventuminen tai häviäminen jopa kokonaan mm henkilömuutosten myötä. Henkilöstöris-
kien pienentämiseksi panostetaan henkilöstön ja työyhteisön hyvinvointiin, mielekkäisiin työtehtäviin ja 
osaavaan esimiestyöhön.  
 
Taloudelliset riskit liittyvät rahoituksen ennakoitavuuteen. Taloudellinen asemamme on parantunut 
merkittävästi kahden vuoden aikana ja toimintamme on taloudellisesti kestävällä tasolla. Hyvä kehitys 
on merkittävästi pienentänyt rahoituksellista riskiä.  
 
Toiminnan prosesseihin ei liity merkittäviä riskitekijöitä. Vuonna 2022 tulee olemaan merkittävien teh-
tävien vastuiden siirtymävuosi. Tietohallinnon riskit ovat merkittävästi pienentyneet toimintoja ulkois-
tamalla.  
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KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT PERIAATTEET 
  
 
Konsernitilinpäätöksen laajuus  
 

Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty kaikki tytäryhteisöt sekä kuntayhtymät omistus-
osuuden mukaisesti. Osakkuusyhteisöistä on yhdistelty tilikauden tulos ja omanpääoman 
muutos omistusosuuden mukaisesti. 
 

Keskinäisen omistuksen eliminointi  
 

Kunnan ja tytäryhteisöjen sekä kuntayhtymien keskinäinen omistus on eliminoitu.  
Kuntayhtymien osuus omistusosuuden mukaan. 
 

Sisäiset liiketapahtumat  
 

Konserniyhteisöjen väliset sisäiset tuotot ja kulut sekä keskinäiset saamiset ja velat on 
vähennetty vähäisiä liiketapahtumia lukuun ottamatta. Konsernin sisäiset kiinteistöverot 
on eliminoitu.  

 
Suunnitelmapoistojen oikaisu  
 

Kiinteistötytäryhteisöjen pysyvien vastaavien poistot on oikaistu suunnitelman mukaisiksi 
ja jäännösarvojen ero on kirjattu tytäryhteisön oman pääoman eriä Tilikauden ylijäämä 
(alijäämä)tai Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) vastaan.  

 
Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset 
 

Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset on jaettu konsernituloslaskelmassa laskennallisten 
verojen muutokseen ja tilikauden yli- tai alijäämään sekä konsernitaseessa omaan pää-
omaan ja laskennalliseen verovelkaan.  
 

 
Edellisen tilikauden vertailukelpoisuus 
 

Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymän toiminta on päättynyt. Isokyrö liittyi Etelä-Poh-
janmaan liittoon. Teuvan kunnan omistusosuus pieneni, aikaisemmin 3,225 %, 
1.1.2021 alkaen 2,6 %. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on kirjannut pieniä muutoksia 
Edellisten vuoden yli-/alijäämään. Laskelmien vertailutietoja ei ole muutettu. 
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TEUVAN KUNTAKONSERNI 

 
 

                      
             

                 
 

  

 

Tytäryhteisöt (omistus 100 %) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Osakkuusyhteisöt 
 

 
 

 
 
 
 
 

Kuntayhtymäosakkuudet 
 

 

 
 
Lisäksi Teuvan kunta omistaa 13,5 %:n osuuden Suupohjan kahdeksan kunnan yhteisestä jätehuolto-
yhtiöstä Oy Botniarosk Ab:sta sekä  17,8 %:n osuuden Suupohjan Seutuverkko Oy:stä. 

Teuvan kunta 

Asunto Oy Ta-
nulanrivi 

 

Asunto Oy 

Horonrivi 
 

Asunto Oy 
Norinrivi 
 

Kiinteistö Oy 
Teuvan Kafi-
aari 

Teak Oy 

 
 

Teuvan Kau-
kolämpö Oy 
 

Teuvan 
Vuokratalot 
Oy 

Suupohjan elin-
keinotoimen 

kuntayhtymä 
Toiminta päätty-
nyt. 

Etelä-Pohjanmaan 

sairaan-hoitopiirin 
ky 
 

Eskoon 

sosiaalipal- 
velujen ky 

Suupohjan koulu-
tus- 

kuntayhtymä 
 

Suupohjan 

peruspalvelu- 
liikelaitos- 
kuntayhtymä 

Etelä-Pohjan-
maan liitto ky  

 
 

Seinäjoen 

koulutus- 
kuntayhtymä  

 

Vapaa-ajankes-
kus Parra Oy, 

omistus 37,6% 

Aqua 

Botnica Oy, 

omistus 31,5 % 

Asunto Oy 

Teuvan Nou- 

seva Kuohu, 
omistus 46 % 

Asunto Oy 

Kaupanmäki, 
omistus 25 % 

 

Suupohjan  

Seutupalvelu-

keskus Oy, 
omistus 27,5 % 

SYO 
Suomen Yrittä-

jäopisto,  
omistus 25 % 
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KONSERNITILINPÄÄTÖKSEEN SISÄLTYVÄT YHTEISÖT 2021     

         

         

  Omistus- Tilik. voitto/  Konsernin Oma pääoma Konsernin Vieras Konsernin  

Tytäryhteisöt y-tunnus osuus % tappio,euro 
osuus, 

euro euro osuus, euro pääoma, euro osuus, euro 

         

Teuvan Vuokratalot Oy 0696185-7 100 186 135 186 135 660 037 660 037 1 537 872 1 537 872 

Teak Oy  0872020-5 100 -151 241 -151 241 3 693 144 3 693 144 74 083 74 083 

Asunto Oy Tanulanrivi 0641297-0 100 178 178 200 774 200 774 395 395 

Asunto Oy Horonrivi 0700891-0 100 723 723 179 744 179 744 1 507 1 507 

Asunto Oy Norinrivi 0545793-1 100 2 2 94 859 94 859 2 916 2 916 

Kiinteistö Oy Teuvan Kafiaari 1596670-5 100 -9 319 -9 319 712 420 712 420 62 332 62 332 

Teuvan Kaukolämpö Oy 2658847-1 100 -45 467 -45 467 1 604 022 1 604 022 1 417 779 1 417 779 

         

Kuntayhtymät         

         

Eskoon sosiaalipalvelujen ky 0283116-6 2,773 2 257 914 62 612 8 576 551 237 828 28 267 916 783 869 

Etelä-Pohjanmaan liitto ky 0955281-3 2,600 -543 498 -14 131 1 624 629 42 240 555 824 14 451 

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ky 0243096-0 2,965 14 235 358 422 021 74 428 180 2 206 498 259 340 572 7 688 411 

Seinäjoen koulutuskuntayhtymä 1007629-5 0,140 -420 059 -588 61 049 343 85 469 36 409 496 50 973 

Suupohjan koulutuskuntayhtymä 0973712-1 16,900 103 269 17 452 5 294 225 894 724 7 192 154 1 215 474 

Suupohjan peruspalveluliikelaitosky 2204227-9 24,948 0 0 1 448 860 361 462 13 200 585 3 293 282 

         

Osakkuusyhteisöt           

         

Vapaa-ajankeskus Parra, Teuva 0761616-6 37,6 36 354 13 669 326 262 122 674 292 975 110 159 

Aqua Botnica, Närpiö 0920591-8 31,5 24 356 7 672 3 465 588 1 091 660 1 607 386 506 327 

As. Oy Teuvan Nouseva Kuohu, Teuva 0942786-0 46 1 256 578 2 052 970 944 366 8 183 3 764 

Asunto Oy Kaupanmäki 0866244-7 25 -36 -9 175 674 43 919 323 81 

Suupohjan Seutupalvelukeskus Oy 1736476-7 27,5 0 0 239 109 65 755 549 226 151 037 

Suomen Yrittäjäopisto 0208850-1 25 1 344 647 336 162 3 883 970 970 993 1 267 401 316 850 
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KONSERNITULOSLASKELMA    
      
      

    1.1.-31.12.2021 1.1.-31.12.2020 

      
Toimintatuotot    42 691 157 41 148 956 
Toimintakulut    -75 206 678 -72 345 228 
Osuus osakk.yht. voitosta/tappiosta 354 473 199 810 

      
Toimintakate   -32 161 048 -30 996 462 

      
Verotulot    17 561 955 16 776 167 
Valtionosuudet    20 231 370 20 775 858 

      
Rahoitustuotot ja -kulut    
   Korkotuotot   17 665 23 668 
   Muut rahoitustuotot  115 836 110 337 
   Korkokulut   -204 119 -265 966 
   Muut rahoituskulut  -71 662 -26 275 
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -142 280 -158 235 

      
Vuosikate   5 489 997 6 397 328 

      
Poistot ja arvonalentumiset    
   Suunnitelman mukaiset poistot -2 507 619 -2 723 572 
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä -2 507 619 -2 723 572 

      
      
Tilikauden tulos   2 982 378 3 673 756 

      
Tilinpäätössiirrot   1 507 76 
Tilikauden verot   -1 024 -2 123 
Laskennalliset verot  11 811 -18 688 
Vähemmistöosuudet  891 -1 934 

      
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 2 995 563 3 651 087 

      

      
KONSERNITULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT:  
      
Toimintatuotot/Toimintakulut, % 56,77 % 56,88 % 
Vuosikate/Poistot ja arvonalentumiset, 
% 218,93 % 234,89 % 
Vuosikate, €/asukas  1107,97 1281,00 

Kunnan asukasmäärä  4955 4994 
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KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA  JA SEN TUNNUSLUVUT  

     2021 2020 

Toiminnan ja investointien rahavirta    

Toiminnan rahavirta   5 089 244 6 029 238 

  Vuosikate    5 489 997 6 397 328 

  Tulorahoituksen korjauserät   -399 729 -365 967 

   Tilikauden verot    -1 024 -2 123 

Investoinnit    -3 053 655 -1 731 225 

  Investointimenot    -3 164 413 -1 848 791 

  Rahoitusosuudet investointeihin  140 0 

  Pys. vastaavien hyödykk. luovutustulot  110 618 117 566 

       
Varsinaisen toiminnan ja investointien 
rahavirta 2 035 588 4 298 013 

Rahoituksen rahavirta     

Antolainauksen muutokset   -12 832 32 060 

  Antolainasaamisten lisäykset   -44 832 0 

  Antolainasaamisten vähennykset  32 000 32 060 

       

Lainakannan muutokset   -2 156 733 -2 693 156 

       

  Pitkäaikaisten lainojen lisäykset  518 413 4 311 760 

  Pitkäaikaisten lainojen vähennykset  -2 674 181 -2 361 996 

  Lyhytaikaisten lainojen muutos  -966 -4 642 920 

Oman pääoman muutokset   0 0 

Muut maksuvalmiuden muutokset  786 319 -669 970 

       

  Toimeksiantojen varojen muutos  -25 134 -98 235 

  Vaihto-omaisuuden muutos   -13 610 -55 470 

  Saamisten muutos    925 122 913 936 

  Korottomien velkojen muutos  -100 059 -1 430 201 

     786 319  
 
Rahoituksen rahavirta   -1 383 246 -3 331 066 

Rahavarojen muutos   652 342 966 947 

  Rahavarat 31.12.    7 086 153 6 484 274 

  Rahavarat 1.1.    6 433 811 5 517 327 

Rahavarojen muutos   652 342 966 947 

 

Rahoituslaskelman tunnusluvut:  2021 2020 

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä    

5 vuodelta, 1000 euroa   8 004 5 969 

Investointien tulorahoitus, %   173,50 % 346,03 % 

Laskennallinen lainanhoitokate   1,7 1,8 

Kassan riittävyys, pv    32 31 

      

Asukasmäärä    4955 4994 
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 KONSERNITASE 31.12.2021   

    
V A S T A A V A A   

  31.12.2021 31.12.2020 
    

PYSYVÄT VASTAAVAT 40 848 635 39 886 173 

    
Aineettomat hyödykkeet 274 542 273 797 

 Aineettomat oikeudet 274 542 273 797 

    
Aineelliset hyödykkeet 35 632 525 35 023 373 

 Maa- ja vesialueet 3 108 768 3 085 299 

 Rakennukset 27 113 528 27 984 839 

 Kiinteät rakenteet ja laitteet 2 059 546 2 155 718 

 Koneet ja kalusto 1 539 221 1 531 485 

 Muut aineelliset hyödykkeet 49 994 45 293 

 Enn.maksut ja keskener.hank. 1 761 467 220 739 

    
Sijoitukset 4 941 568 4 589 003 

 Osakkuusyhteisöosakkeet 3 358 790 3 045 047 

 Muut osakkeet ja osuudet 313 944 287 947 

 Muut lainasaamiset 1 267 145 1 254 320 

 Muut saamiset 1 689 1 689 

    
TOIMEKSIANTOJEN VARAT 267 788 273 096 

    
VAIHTUVAT VASTAAVAT 16 819 799 16 748 191 

    
Vaihto-omaisuus 420 251 406 652 

    
Saamiset 9 313 394 9 857 265 

Pitkäaikaiset saamiset 3 787 648 4 028 374 

Lyhytaikaiset saamiset 5 525 746 5 828 891 

    
Rahoitusomaisuusarvopaperit 453 507 18 796 

 Osakkeet ja osuudet 433 435 455 

 Sijoitukset rahamarkkinainstr. 20 072 18 341 

    
Rahat ja pankkisaamiset 6 632 646 6 465 478 

    
VASTAAVAA YHTEENSÄ 57 936 222 56 907 460 
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V A S T A T T A V A A   

  31.12.2021 31.12.2020 

     
OMA PÄÄOMA 22 710 680 19 722 971 

    
Peruspääoma 22 881 275 22 881 275 

Arvonkorotusrahasto 7 115 7 115 

Muut omat rahastot 1 232 945 1 232 945 

Edellisten tilikausien yli-/alijäämä -4 406 217 -8 049 451 

Tilikauden ylijäämä 2 995 563 3 651 087 

    
VÄHEMMISTÖOSUUS 79 438 78 394 

    
PAKOLLISET VARAUKSET 225 718 253 410 

Muut pakolliset varaukset 225 718 253 410 

    
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 578 479 608 846 

    
VIERAS PÄÄOMA 34 341 906 36 243 839 

    
Pitkäaikainen vieras pääoma 21 833 597 24 236 620 

 Pitkäaikainen korollinen vieras po 21 757 983 24 150 095 

 Pitkäaikainen koroton vieras po 75 614 86 525 

Lyhytaikainen vieras pääoma 12 508 309 12 007 219 

 Lyhytaikainen korollinen vieras po 3 891 262 3 656 829 

 Lyhytaikainen koroton vieras po 8 617 048 8 350 389 

    

 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 57 936 222 56 907 460 

    

 TASEEN TUNNUSLUVUT   

 Omavaraisuusaste, % 39,34 % 34,80 % 

 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 42,67 % 46,05 % 

 Kertynyt yli- / alijäämä, 1000  € -1 411 -4 398 

 Kertynyt yli- / alijäämä, €/asukas -285 -881 

 Konsernin lainakanta  31.12.,1000 € 25 649 27 807 

 Konsernin lainakanta  € / asukas 5 176 5 568 

 Lainat ja vuokravastuut, 31.12. 1000€ 27 413 29 651 

 Lainat ja vuokravastuut, € /asukas 5 532 5 937 

 

Konsernin lainasaamiset 
31.12.,1000€ 1 267 1 254 

    

 Kunnan asukasmäärä 4 955 4 994 
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6. Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot 
 

KONSERNITULOSLASKELMAN LIITETIEDOT     

       

    2021  2020 

       

Konsernin toimintatuotot tehtäväalueittain     

       

Yleishallinto    504 439  899 632 

Sosiaali- ja terveyspalvelut    36 893 997  35 165 970 

Opetus- ja kulttuuripalvelut    946 791  871 527 

Yhdyskuntapalvelut    4 345 931  4 211 828 

Konsernin toimintatuotot yhteensä   42 691 157  41 148 956 

       

       

       

Pakollisten varausten muutokset      

Etelä-Pohjanmaan shp       

Potilasvahinkovakuutusmaksuvastuu 1.1.  241 012  364 812 

  Lisäykset tilikaudella    59 292  59 292 

  Vähennykset tilikaudella    -75 222  -183 092 

Potilasvahinkovakuutusmaksuvastuu 31.12.  225 082  241 012 

       

Vuokra-ym vastuut  1.1.    12 398  2 522 

   Lisäykset tilikaudella    0  10 832 

   Vähennykset tilikaudella    -11 762  -956 

Vuokra-ym vastuut 31.12.    636  12 398 
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Taseen vastaavaa koskevat liitetiedot   

Saamiset       2021 2020 

Lyhytaikaisiin saamisiin sisältyvät olennaiset erät  

  Projektien saamiset, Eu-tuet  12 600 40 160 

  Korvaus työterveyshuollosta  105 200 145 724 

  Myyntisaamiset ja muut saamiset 5 407 945 5 643 007 

Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 5 525 746 5 828 891 
 
Taseen vastattavia koskevat liitetiedot   

Oman pääoman erittely   2021 2020 

Peruspääoma 1.1.   22 881 275 22 881 275 

Peruspääoma 31.12.   22 881 275 22 881 275 

Arvonkorotusrahasto 1.1.  7 115 10 148 

Vähennys   0 -3 033 

Arvonkorotusrahasto 31.12.  7 115 7 115 

Muut omat rahastot   1 232 945 1 232 945 

Edellisten tilikausien ali-/ylijäämä 1.1. -4 398 364 -7 915 158 

Edellisten tilikausien oikaisut  -7 853 -134 293 

Edellisten tilikausien ali-/ylijäämä 31.12. -4 406 217 -8 049 451 

Tilikauden ali-/ylijäämä  2 995 563 3 651 087 

Oma pääoma yhteensä  22 710 680 19 722 971 

      

Pakolliset varaukset       

Muut pakolliset varaukset    

Potilasvahinkovakuutusmaksuvastuut 225 082 241 012 

Vuokravastuu    636 2 595 

Muut vastuut    9 803 

Muut pakolliset varaukset yhteensä 225 718 253 410 

      

Vieras pääoma         

Pitkäaikaiseen korolliseen vieras pääomaan sisältyvät velat, jotka 

erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden jälkeen  

Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 9 327 457 11 085 799 

      

      

Laskennalliset verovelat    

Korottomaan vieraaseen pääomaan sisältyvät  

laskennalliset verovelat  65 714 77 525 

      

      

Lyhytaikainen koroton pääoma   

Oleelliset erät     

  Palkkojen ja henkilösivukulujen    

  jaksotukset   3 581 968 3 531 371 

  Korkojaksotukset   56 014 42 582 

  Ostovelat ja muut korottomat velat 4 979 066 4 776 437 

Lyhytaikainen koroton pääoma yhteensä 8 617 048 8 350 389 
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Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat erittelyt 2021   2020 

        

Velat, joiden vakuutena on kiinteistökiinnitys 1 163 747  1 260 041 

        

        

Vuokravastuut       

  Toimitilojen vuokravastuut   1 542 095  1 619 404 

  Koneiden ja laitteiden vuokravastuut  222 014  224 511 

Vuokravastuut yhteensä   1 764 108  1 843 915 

  Siitä seuraavalla tilikaudella erääntyvät  724 640  797 803 

        

        

Muut vastuusitoumukset      

        

  Takaukset muiden puolesta   1 551 358  1 579 198 
        

  Eläkevastuut    42 278  43 780 
        

  Professuurit    40 159  59 395 
        

  Palvelusopimukset llky   1 790 702  2 012 414 
        

 Arvonlisäveron palautusvastuu  2 012 689  2 066 232 
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Luettelo ja selvitykset     

       

 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista 

       

 Käytetyt kirjanpitokirjat    

 Tilinpäätös     

 Tase-erittelyt     

 Päiväkirjat ja pääkirjat     

 Toteumavertailut     

 Käyttöomaisuusluettelot    

       

 Tositelajit     

 002 Muistiokirjaukset    

 008 Vyörytystapahtumat    

 010 Tiliotekirjaus    

 011 Myyntireskontran suoritukset   

 020 Populus matkalasku    

 040 Ostolaskujen suoritukset   

 310 Palkat                    

 410 Sähköiset ostolaskut    

 602 Rakennus-ja maa-aineslupamaksut  

 606 Ruokapalvelut    

 608 Muut laskut     

 644 Vesi-ja jätevesilaskut    

 670 Koki Vuokralaskut    

 703 Varhaiskasvatuslaskut    

 801 Pysyvät vastaavat    

 998 
Tilinpäätössimulointi     
(KKTPA)     

       

       

 Selvitys kirjanpidon säilytyksestä   

       

 Tilinpäätös Säilytetään pysyvästi sidottuna kirjana 

 Tase-erittelyt 10 vuotta    

 Päiväkirjat 10 vuotta, sähköisessä muodossa 

 Pääkirjat  pysyvästi, sähköisessä muodossa 

 Toteumavertailut 10 vuotta sähköisessä muodossa 

 Käyttöomaisuus 10 vuotta atk-listoina  

 Tositeaineisto 10 vuotta, osa sähköisessä muodossa 

 Palkkalistat 10 vuotta,  sähköisessä muodossa 

 Palkkakortit  pysyvästi   
 

  




