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1. Toimintakertomus vuodelta 2020 
 

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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Vuoden 2019 talousarviovalmistelun yhteydessä korostettiin, että strategia on huomioitava talousar-
vion suunnittelussa. Myös kuntalaki korostaa kuntastrategian tavoitteiden huomioon ottamista kunnan 
ja kuntakonsernin talousarvion laadinnassa. Kuntastrategiasta johdetaan toimielinten ja konsernin ta-
voitteet, toimintaperiaatteet ja menestystekijät. Toimialojen esitykset pohjautuvat strategiaan, josta on 
johdettu vuodelle 2019 tavoitteet ja mittarit. Niitä on työstetty yhdessä mm. esimiesten tavoitetyöpa-
jassa 6.11.2018. 
 
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 
 
Vuoden 2020 talousarvio saatiin tiukan säästökohteiden metsästyksen tuloksena 1,1 miljoonaa euroa 
ylijäämäiseksi. Kun koronapandemia vuoden alkupuolella pysäytti Suomen, budjetin oletukset niin tu-
lojen kuin menojenkin osalta kävivät hetkessä epävarmoiksi. Luotimme maan hallituksen lupauksiin 
korvata kunnille pandemiasta aiheutuvat kustannukset. Kun toimintoja suljettiin maaliskuussa, pyrimme 
löytämään tarvittaessa jokaiselle kunnan työntekijälle parhaan paikan palvella uudessa tilanteessa. 
Etäopetus, etätyö, kauppakassipalvelu, praatoo-rinki, kirjakassipalvelu, kouluruoan jakelu, ikäihmisten 
kontaktointi. Nopeasti organisoitiin monia uusia toimintamuotoja. 
 
Hallituksen lupaukset koronakompensaatioista täytettiin. Lisäksi koronan vaikutus verotuloihin ei ollut 
pelätyn suuruinen. Teuvan-tyyppisessä kunnassa koronasulkujen vaikutukset verotuloihin jäivät suh-
teellisesti kaupunkeja pienemmiksi, koska koronasulkujen vaivaamia palvelualan yrityksiä on vähem-
män. Vaikutukset tuotannollisiin yrityksiin jäivät pääosin lyhytaikaisiksi. Edellä mainituista syistä Teuvan 
kunnan vuoden 2020 tulos kasvoi 3,1 miljoonaan euroon.  
 
Vuoden 2020 aikana vältyimme viruksen suorilta vaikutuksilta varsin hyvin. Sairastuneita oli alle 5 hen-
kilöä. Oliko kaikki taudin etenemisen eteen tehty työ turhaa tai liioittelua? Ei suinkaan, päinvastoin.  
Yhdessä toimien - yritykset, kuntalaiset, kunta, sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunta – saimme 
taudin varsin hyvin pidettyä Teuvan ulkopuolella. Hyvää onneakin siinä tarvittiin. Monista kunnista on 
esimerkkejä siitä, miten yksikin tartunta on voinut nopeasti muuttaa paikkakunnan tilanteen, erityisesti 
jos virus on päässyt leviämään vanhusten hoivayksikköön. Jotain koko Suomessa on varmasti tehty 
oikein, kun ainakin viime vuonna Suomi selvisi niin koronan ensimmäisestä kuin toisestakin aallosta 
useimpia Euroopan maita paremmin. Kriiseissä yhteiskunnan vahvuus ja toimivuus testataan. 
 
Viime vuonna päiväkodin rakentaminen viivästyi tilaelementtien kilpailutuksessa matkaan tulleiden mut-
kien vuoksi. Työmaa on nyt kuitenkin päässyt vauhtiin alkuvuonna 2021. Energiainvestoinnit jäivät te-
kemättä yhdyskuntarakennetoimialan työtilanteen vuoksi. Näillä molemmilla hankekokonaisuuksilla oli 
tarkoitus tavoitella käyttötalousmenojen säästöjä. Viivästykset aiheuttavat paineita löytää uusia sääs-
tökohteita. Uuden sopeutusohjelman valmistelu onkin aloitettu loppuvuodesta 2020.  
 
Myös Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymän purkuprosessi venähti. Vaikutuksena tässäkin on en-
nakoimattomia kustannuksia. Oman elinkeinotoimen rakentaminen Teak Oy:n toimintana alkoi, kun yh-
tiö palkkasi elinkeinojohtajan/toimitusjohtajan.  
 
Myös yhdyskuntarakennetoimiala sai uuden vetäjän, kun tekniseksi johtajaksi kahden vuoden määrä-
aikaiseen tehtävään valittiin Matti Hakola. Hakolan keskeisimmät tehtävät ovat toimialan perusjohtami-
sen laittaminen kuntoon sekä laitoshuoltoa, ruokapalveluja ja kiinteistönhoitoa koskevan yhtiöittämis-
selvityksen laatiminen. 
 
Syksyllä Teuvan kyliin ilmestyi uusi kulkija, Teuvabiili. Testamenttivaroin ja Leader-hankkeen turvin 
tämä hyvinvointivaliokunnan valmistelema kokeilu vie kylille uusia palveluja. Koronarajoitukset ovat 
muuttaneet aikatauluja ja suunnitelmia, mutta kaikesta huolimatta hankkeessa kerätään kokemuksia 
tulevaa palvelujen kehittämistä varten. 
 
Osallistuvaa budjetointia kokeiltiin nyt toista vuotta. 2019 kohderyhmänä olivat nuoret, nyt ikäihmiset. 
Kuntalaiset äänestivät voittajaksi ehdotuksen ulkokuntosalista uimahallin alueelle. 
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Valtuustokauden 2017 – 2021 Teuvalla on ollut käytössä valiokuntamalli. Kaikilla valtuutetuilla on 
paikka joko kunnanhallituksessa tai jommassakummassa valiokunnassa. Valiokunnat eivät tee päätök-
siä, vaan antavat poliittista ohjausta. Viranhaltijat eivät tee valiokunnille näin olleen myöskään päätös-
esityksiä, vaan kannanotot muotoillaan yhdessä kokouksessa. Valiokuntien työskentelyä arvioidaan 
kuluvan kevään aikana. Oma käsitykseni on, että valiokunnat ovat pääsääntöisesti aloittaneet työnsä 
hyvin. Työskentelyn jäntevöittämistä ja roolin terävöittämistä kuitenkin tarvitaan. Tulevalla vaalikaudella 
valiokuntien tulee keskittyä isompiin kokonaisuuksiin ja suun-
tautua vahvemmin tulevaisuuteen. 
 
Teuvan kunta on edelleen ns. kriisikunta. Olemme kuitenkin 
päättyvällä valtuustokaudella tehneet vain ylijäämäisiä tilin-
päätöksiä. Vuoden 2017 tilinpäätös oli 0,7 miljoonaa ylijää-
mäinen. Vuonna 2018 ylijäämää kertyi vain symboliset 5 923 
euroa. Vuonna 2019 päästiin 0,6 miljoonaan. Ja nyt vuonna 
2020 peräti 3,1 miljoonaan euroon. 
 
Talousarviovuonna kunnan lainakanta aleni 3,3 miljoonaa 
euroa. Vuoden päättyessä se oli 18,5 miljoonaa (3 698 eu-
roa/asukas). Konsernin tulos oli 3,7 miljoonaa euroa ylijää-
mäinen. Konsernin lainakanta pieneni 2,7 miljoonaa euroa ja 
oli vuoden lopussa 27,8 miljoonaa euroa (5 568 euroa/asu-
kas). 
 

 

1.3. Luottamushenkilöt toimielimissä vuonna 2020 
 
Kunnanvaltuusto  
 
Heikkilä Ville, puheenjohtaja 

 

Ketomäki Jaakko, 1. varapuheenjohtaja 
 

Harjula Irma, 2. varapuheenjohtaja 
 

Aho Hannu Nisula Harri 

Erlands Kaj Ollikkala Ari 

Honkilahti Katri Panttila Eliisa 

Kaleva Paula Ranta-Muotio Aulis 

Kiviluoma Juha-Matti Varala Sakari, 1.6.2020 alkaen (Kvalt 
21 § 1.6.2020) Rintala Jouko 

Koivisto Marko Salmela Anu 

Koski Sauli Syväluoma Saija 

Laitamäki Tapani Tamsi Lasse 

Lehtimäki Esko Tamsi Satu 

Luhtala Markku Tuomela Heikki 

Leppäniemi Jukka, 1.6.2020 alkaen (Kvalt 22 
§ 1.6.2020) Mikkilä Minna-Liisa 

Uusitalo Kari 

Nevanperä Toni Åkerblad Irma 
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Hyvinvointivaliokunta 
 
Varsinainen jäsen  Henkilökohtainen varajäsen 

Harjula Irma, puheenjohtaja Hietanen Reino 

Åkerblad Irma, varapuheenjohtaja Riippi Juulia 

Koski Sauli Sippola Eija 

Luhtala Markku Ahlman Tiina 

Tamsi Satu Mikkilä Minna-Liisa, 1.6.2020 alkaen 
(Kvalt 21 § 1.6.2020) Paakkunainen 
Marja-Leena 

Tuomela Heikki Hangasluoma Anneli 

Syväluoma Saija Mäenpää Arto 

Uusitalo Kari Tanner Jyri 

Varala Sakari, 1.6.2020 alkaen (Kvalt 21 § 
1.6.2020 Mikkilä Minna-Liisa 

Viljanmaa Veikko 

 
Yhdyskuntarakennevaliokunta  
 
Varsinainen jäsen  Henkilökohtainen varajäsen 

Ketomäki Jaakko, puheenjohtaja Rinta-Uppa Kalevi 

Koivisto Marko, varapuheenjohtaja Saarikoski Jorma 

Aho Hannu  Metsäranta Esa  

Heikkilä Ville Rintala Jouko, 1.6.2020 alkaen (Kvalt 
22 § 1.6.2020) Murto-Koivisto Pekka 

Laitamäki Tapani Holma Sabine 

Leppäniemi Jukka, 1.6.2020 alkaen (Kvalt 22 
§ 1.6.2020) Rintala Jouko 

Peltoniemi Juha 

Nisula Harri Yli-Mannila Ahti 

Panttila Eliisa Tapanainen Erkki 

Ranta-Muotio Aulis Heinola Arto 

 
Kunnanhallitus 
 
Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen 

Lehtimäki Esko, puheenjohtaja  Heinola Arto 

Tamsi Lasse, 1. varapuheenjohtaja  Koivisto Marko 

Kiviluoma Juha-Matti, 2. varapuheenjohtaja Syväluoma Saija 

Erlands Kaj Nisula Harri 
Ollikkala Ari Uusitalo Kari 

Kaleva Paula Åkerblad Irma 

Nevanperä Toni Varala Sakari, 1.6.2020 alkaen (Kvalt 21 § 
1.6.2020) Mikkilä Minna-Liisa 

Salmela Anu Tamsi Satu 

Honkilahti Katri Ilkkala Jaana 
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Keskusvaalilautakunta 
 
Varsinainen jäsen Varajäsenet (nimetty siihen järjestykseen, jossa 

tulevat varsinaisten sijaan) 

Aho Hannu, puheenjohtaja 1. Ojanperä Marja-Leena 

Sievi-Korte Tero, varapuheenjohtaja 2. Nevala Anna-Kaisa 

Honkilahti Katri 3. Lehto Raija 
Rantala Jouko, 28.9.2020 alkaen (Kvalt 39 § 
28.9.2020) Jorma Luhtala 4. Humalamäki Tapio 

Tuovila Ulla 5. Järvelä Anu 

 

6. Luhtala Jorma, 28.9.2020 alkaen (Kvalt 39 § 
28.9.2020) Ristiluoma Osmo 

 7. Birling Päivi 
 
Tarkastuslautakunta 
 
Varsinainen jäsen  Henkilökohtainen varajäsen 

Panttila Eliisa, puheenjohtaja Mäntylä Veli-Pekka 

Koski Sauli, varapuheenjohtaja Tanner Jyri 

Kohtala Päivi Niemi Kaisa 

Leppäniemi Jukka, 1.6.2020 alkaen (Kvalt 22 
§ 1.6.2020) Peltoniemi Juha 

Paakkunainen Marja-Leena 

 
Viranomaislautakunta  
 
Varsinainen jäsen  Henkilökohtainen varajäsen 

Nisula Harri, puheenjohtaja  Rinta-Uppa Kalevi 

Aho Hannu, varapuheenjohtaja  Humalamäki Tapio 

Nevala Anna-Kaisa Ojanperä Marja-Leena 

Nevanperä Toni Kokkinen Jaana 

Ilkkala Jaana Järvelä Seppo 

 
 

1.4. Yleinen talouskehitys 

 
Talouden taantuma vuonna 2020 on jäämässä Suomessa pienemmäksi kuin muualla euroalueella, 
mutta talvi on vielä vaikea. Koronaviruspandemia väistyy rokotusten myötä vuoden 2021 aikana, ja 
yksityinen kulutus kääntää Suomen talouden 2,2 prosentin kasvuun. Kasvu vahvistuu 2,5 prosenttiin 
vuonna 2022. Ennustejakson lopussa vuonna 2023 talous palaa hitaaseen 1,5 prosentin kasvuun, joka 
kuvastaa pitkän aikavälin vaimeita kasvuedellytyksiä. 
 
Maailmantalous on vahvistunut kevään romahduksen jälkeen, ja myönteiset rokotekehitysuutiset ovat 
piristäneet mielialaa. Suomen tärkeimpien kauppakumppanien taloudet uhkaavat kuitenkin lähikuukau-
sina heikentyä koronaviruksen toisen aallon vaikutusten vuoksi. Suomen ulkoisen toimintaympäristön 
toipuminen vie aikansa, ja erityisesti investoinnit Suomen vientimarkkinoilla jäävät selvästi pandemiaa 
edeltäneistä arvioista. Suomen vienti alkaa toipua asteittain vientimarkkinoiden vetämänä vuoden 2020 
romahduksen jälkeen. Nettovienti eli viennin ja tuonnin erotus ei juurikaan tue kasvua ennustevuosina. 
 
Talouskasvu on ennustevuosina yksityisen kulutuksen varassa. Kotitalouksien tulot kasvavat vakaasti, 
ja kuluttajien luottamuskin vahvistuu sitä mukaa kun pandemian uhka väistyy. Kotitalouksien lisääntynyt 
varovaisuus, työttömyyden uhka sekä kulutusmahdollisuuksien kapeneminen rajoitustoimien vuoksi 
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ehtivät nostaa kotitalouksien säästämisasteen ennätyslukemiin. Käyttämättä jääneet tulot antavatkin 
lähivuosina lisää liikkumavaraa kotitalouksien kuluttamiseen. 
 
Epävarmuus talouskehityksestä on saanut yritykset Suomessakin lykkäämään tai peruuttamaan tuo-
tannollisia investointejaan. Investointeja painaa lähivuosina myös rakentamisen heikko kehitys. Kaiken 
kaikkiaan yksityiset investoinnit supistuvat vuosina 2020 ja 2021 ja alkavat selvästi kasvaa vasta 
vuonna 2022, kun pandemian aiheuttama epävarmuus hälvenee ja vienti kohenee. Pandemian väisty-
misen jälkeenkin investointihalukkuutta painavat heikot tuotto-odotukset. 
 
Työmarkkinat toipuvat hitaasti koronapandemiasta ja siihen liittyvistä rajoitustoimista. Vuonna 2020 
prosenttiyksiköllä heikentyvä työllisyysaste kasvaa noin 1,5 prosenttiyksikköä vuosina 2021–2023 eli 
reiluun 73 prosenttiin. 
 
Hintapaineet ovat ennustevuosina vähäisiä. Kuluttajahintojen nousuvauhti on hidastunut kuluvana 
vuonna koronapandemian takia 0,4 prosenttiin mutta alkaa vuonna 2021 asteittain kiihtyä yksityisen 
kulutuksen kasvun tukemana. Palkat nousevat ennustejaksolla keskimäärin noin 2 prosentin vauhtia. 
Työn hinta nousee kuluvana vuonna vain vähän, mutta hinnan nousu vauhdittuu vuonna 2021, kun 
työnantajien sosiaaliturvamaksujen väliaikaiset lykkäykset päättyvät. Suomen kustannuskilpailukyky 
kohenee euroalueeseen nähden vuonna 2020, mutta uhkaa heiketä seuraavina vuosina. 
 
Talouspolitiikalla on pehmennetty taantuman vaikutuksia. Julkisen talouden rahoitusasema suhteessa 
BKT:hen heikkenee vuonna 2020 lähes yhtä jyrkästi kuin finanssikriisiä seuranneessa taantumassa 
vuonna 2009. Alijäämää kasvattavat verotulojen väheneminen sekä talouden tukitoimet, lisääntyneet 
työttömyysmenot ja hallitusohjelman mukaiset menolisäykset. Alijäämä vuonna 2020 on noin 7 % suh-
teessa BKT:hen, josta se pienenee asteittain reiluun 2 prosenttiin vuonna 2023. Julkisen velan suhde 
BKT:hen kasvaa kriisin myötä voimakkaasti. Vuonna 2023 velkasuhde on jo 74 %. Julkisen talouden 
rakenteellinen jäämä jää kriisin jäljiltä entistä heikommaksi, minkä vuoksi arvio kestävyysvajeesta on 
heikentynyt 5½ prosenttiin. 
 
Vaikka koronapandemian aiheuttama taantuma on jäänyt pelättyä pienemmäksi, se heikentää talouden 
kasvuedellytyksiä. Pandemian toisen aallon myötä investoinnit vähenevät edelleen ja työmarkkinoiden 
toipuminen viivästyy. Kriisin jälkeenkin pitkän aikavälin kasvuedellytyksiä painavat väestön ikääntymi-
nen ja vaimea tuottavuus. 
 
Ennusteessa on riskejä molempiin suuntiin. Jo lyhyellä aikavälillä talousnäkymissä on suurta epävar-
muutta sen suhteen, miten nopeasti pandemia saadaan hallintaan. Epävarmuutta arvioidaan perusen-
nusteen lisäksi kahden vaihtoehtoisen skenaarion avulla. Hyvässä tapauksessa lääketieteellinen rat-
kaisu saadaan käyttöön jo vuoden 2021 alkupuolella ja talouskasvu vauhdittuu selvästi ennustettua 
enemmän. Edelleenkään ei ole poissuljettua, että talvella epidemia laajenee ja kansalaisia joudutaan 
suojelemaan talouden laajalla sulkemisella. Epidemian pitkittyessä talous supistuisi vielä vuonna 2021. 
Pahimmillaan koronakriisi voi jättää suuren pysyvän jäljen Suomen talouteen. 
 
Lähde: Suomen Pankki 
 
Ajankohtainen työllisyystilanne 
 
Työllisyys on heikentynyt varsin selvästi v. 2020. Työllisyysasteen trendi oli lokakuussa 71,7 %, mikä 
on yli prosenttiyksikön pienempi kuin tammikuussa. Työllisten määrä oli tammi-lokakuussa 37 000 vä-
häisempi kuin vuosi sitten. Tosin toukokuusta alkaen työllisten trendi on kohentunut. Jatkuvaa kokoai-
katyötä tekeviä on v. 2020 ollut vuotta 2019 enemmän, mutta määräaikaista kokoaikatyötä tekeviä ja 
osa-aikatyöllisiä on ollut selvästi vähemmän. Lisäksi alityöllisten määrä on lisääntynyt runsaasti. Teh-
dyn työn eli työtuntien määrä on supistunut lähes tuplasti työllisiä enemmän, 2,6 %.  
 
Suurinta työllisyyden lasku on ollut kaupan alalla, sosiaalihuollon sekä majoitus- ja ravitsemistoiminnan 
palvelualoilla. Työllisyys on lisääntynyt energiahuollossa ja eräillä liike-elämän palvelualoilla. Heikosta 
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ja epävarmasta taloustilanteesta johtuen työmarkkinat eivät nyt vedä työvoimaa, sillä työvoiman ulko-
puolella olevien määrä on v. 2020 lisääntynyt. Etenkin piilotyöttömiä on ollut vuotta 2019 enemmän.  
 
Työvoiman kysyntä laski alkuvuonna 2020 ja käänne on ollut hidasta sekä epävarmaa. Työtilaisuuksia 
on kuitenkin yhä tarjolla. Avoimia työpaikkoja oli kolmannella vuosineljänneksellä 43 000, vain hieman 
vuotta 2019 vähemmän. Suomalaisten yritysten työllisyysodotukset suorastaan romahtivat huhtikuussa 
2020 varsinkin palvelualoilla. Elokuuhun mennessä odotukset elpyivät, mutta kääntyivät päätoimialoilla 
uudelleen laskuun syksyllä. Yritykset ovat sopeuttaneet työvoimakustannuksiaan irtisanomisten lisäksi 
lomautuksilla. Lomautettujen määrä väheni ennätystasolta kesällä nopeasti, mutta syksyllä lomautettu-
jen määrä on kääntynyt uudestaan nousuun. Osa noususta selittyy kausivaihtelulla, mutta myös yritys-
ten yhteistoimintaneuvottelut ovat syksyn kuluessa yleistyneet.  
 
Tautitapausten lisääntymisen seurauksena käyttöönotetut uudet rajoitustoimet vähentävät etenkin pal-
velujen kysyntää sekä tarjontaa ja kääntävät työllisyyden uudelleen laskuun. Vuonna 2020 työllisyys 
supistuu keskimäärin 1,5 % ja työllisyysaste laskee noin 71,5 prosenttiin. Epidemian hiipuessa pääs-
tään purkamaan talouden rajoitustoimia. Tämä vie kuitenkin aikaa, joten talouskasvu elpyy selvemmin 
vasta vuoden 2021 loppupuoliskolla. Niinpä työvoiman kysyntä elpyy hitaasti. Elpyminen voimistuu vuo-
sina 2022 ja 2023, varsinkin palvelutoimialoilla. Työllisten määrän ennustetaan supistuivan v. 2021 vielä 
hieman ja kääntyvän kasvuun v. 2022. Työllisten määrä saavuttaa vuoden 2019 tason vasta vuoden 
2023 aikana ja työllisyysaste nousee n. 73 prosenttiin v. 2023.  
 
Tilastokeskuksen (TK) tilastoima kansainvälisesti vertailukelpoinen työttömien määrä on lisääntynyt 
selvästi vähemmän kuin työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) rekisteröimien työttömien työnhakijoiden 
määrä. Työvoiman ulkopuolelle siirtyneiden työnteosta kiinnostuneiden piilotyöttömien määrä on kui-
tenkin lisääntynyt erittäin nopeasti samoin kuin lisää töitä tahtovien alityöllisten määrä myös TK:n työ-
voimatiedustelussa. Suhdannetyöttömyyden lisäksi TEM:n rekisteritietojen mukaan myös rakennetyöt-
tömyys on lisääntynyt kaikissa ryhmissä pl. työvoimapalveluilta työttömiksi siirtyvät. 
 
Työttömien määrä on trendin mukaan kääntynyt hienoiseen laskuun, mutta lasku uhkaa päättyä tau-
tiepidemian toiseen aaltoon. Irtisanomiset ja lomautukset lisääntyvät epävarmuuden ja rajoitustoimien 
seurauksena. Työllisyyden laskusta ja suuresta lomautettujen määrästä johtuen työttömien määrä kas-
vaa v. 2020 noin kuudenneksen ja työttömyysaste kohoaa lähes 8 prosenttiin. Talouden hitaasta toipu-
misesta ja työllisyyden laskusta johtuen työttömyys ei vähene v. 2021 ja työttömyysaste nousee 8 pro-
senttiin. Selvemmin työttömyys laskee vuosina 2022 ja 2023, kun talous toipuu epidemiasta ja rajoitus-
toimista. Vuonna 2023 työttömyysaste laskee runsaaseen 7 prosenttiin, mikä on vielä hieman enem-
män kuin komission yhteisellä menetelmällä estimoitu rakenteellisen työttömyyden taso Suomessa. 
 
Lähde: Taloudellinen katsaus, Talvi 2020, Valtiovarainministeriön julkaisuja – 2020:85, https://julkai-
sut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162620 
 
 

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

 
Tilinpäätös 2019 
 
Vuoden 2019 tilinpäätöksessä tulos on 592 658 euroa, mikä on noin 585 000 euroa parempi kuin edel-
lisenä vuonna 2018. Vuosikate on 2,09 miljoonaa euroa. Taseeseen kertynyt alijäämä on 4,69 miljoo-
naa euroa.  
 
Sosiaali- ja terveysmenot nousivat 1,58 prosenttia 21,65 miljoonaan euroon. Kunnan muut kuin sosiaali- 
ja terveyspalveluihin kohdistuvat toimintamenot nousivat 2,08 prosenttia eli noin 313 000 euroa. 
 

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162620
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162620
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Verotuloja kertyi 16,59 miljoonaa euroa, mikä oli noin 794 000 euroa enemmän kuin edellisenä vuonna 
2018. Valtionosuuksia maksettiin 18,47 miljoonaa euroa. Edelliseen vuoteen 2018 verrattuna kasvua 
oli noin 450 000 euroa. Teuvan kunta haki harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta 900 000 euroa. 
Sitä myönnettiin 710 000 euroa. 
 
Velan määrä laski 3,98 miljoonaa euroa. Pitkäaikaisten lainojen määrä laski 15,28 miljoonaan euroon. 
Lyhytaikaisen rahoituksen määrä kuntatodistusten muodossa oli vuoden vaihteessa 5,5 miljoonaa eu-
roa. 
 
Teuvan kuntakonserniin kuuluu seitsemän tytäryhtiötä, joista merkittävimmät ovat Teuvan Kaukolämpö 
Oy, Teak Oy ja Teuvan Vuokratalot Oy. Kuntakonsernin taseen loppusumma on yhteensä 57,2 miljoo-
naa euroa. Toimintakulut olivat 74,1 miljoonaa euroa ja toimintatuotot 41,7 miljoonaa euroa. Konsernin 
toimintakate oli -32,5 miljoonaa euroa, kun se kunnan osalta oli -32,90 miljoonaa euroa. Konsernin 
vuosikate oli 3,3 miljoonaa euroa. Poistot ja arvonalentumiset olivat 4,1miljoonaa euroa. Tulos ennen 
tilinpäätössiirtoja oli -821 873 euroa. Taseen loppusumma laski vuoteen 2018 verrattuna 2,2 miljoonaa 
euroa. Konsernin lainat euroa/asukas ovat 6 011 euroa (6 055 euroa vuonna 2018).  
 
Talousarvio 2020 
 
Vuoden 2020 talousarviossa toimintamenojen arvioidaan laskevan 1,3 prosenttia vuoden 2019 talous-
arviosta. Toimintatulojen arvioidaan nousevan vuoden 2019 talousarvioon nähden 6,5 prosenttia. Toi-
mintakate paranee noin 2,24 prosenttia. 
 
Vuoden 2020 talousarvioehdotuksessa vuosikate on 2,5 miljoonaa euroa. Tuloksen arvioidaan olevan 
1,1 miljoonaa euroa ylijäämäinen.  
 
Investoinnit lisääntyvät edelliseen vuoteen verrattuna, koska uuden päiväkodin investointi siirtyi koko-
naisuudessaan vuodelta 2019 vuodelle 2020. Pitkäaikaista lainaa otetaan paitsi päiväkotiratkaisun ra-
hoittamiseen, että varaudutaan myös antolainoissa Kafiaarin halli-investointiin. Suunnitelmavuosina lai-
nojen hoitokustannukset ovat merkittävät.  
 
Tilinpäätös 2020 
 
EteläPohjanmaan työ ja elinkeinotoimistossa oli joulukuun lopussa 8894 työtöntä työnhakijaa. Vuoden 
takaisesta vertailuajankohdasta määrä kasvoi 1963 henkilöllä, eli 28,3 prosentilla. Koko maassa työt-
tömien työnhakijoiden määrä nousi samalla ajanjaksolla 38,7 prosentilla. Työttömien työnhakijoiden-
määrä EteläPohjanmaalla nousi edellisestä kuukaudesta 1905 henkilöllä. Koronakriisi on näkynyt eri-
tyisesti lomautettujen lukumäärän voimakkaana kasvuna. Lomautettujen määrä kasvoi viime vuoden 
vertailuajankohdasta 117 prosentilla. Työttömien työnhakijoiden osuus EteläPohjanmaan työvoimasta 
oli 10,5 prosenttia, joka oli MannerSuomen toiseksi alhaisin. Koko maassa työttömien työnhakijoiden 
osuus työvoimasta oli 13,6 prosenttia. 
 
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimittaman työllisyyskatsauksen mukaan Teuvan työttömyyspro-
sentti 31.12.2020 oli 10,8. Samana ajankohtana 31.12.2019 työttomyysprosentti oli 6,8. Työttömyys-
prosentti on hyvin lähellä Etelä-Pohjanmaan keskiarvoa (vuoden 2020 joulukuussa 10,5 %). 
 
Tilastokeskuksen väestönmuutosten ennakkotietojen mukaan Teuvan kunnan joulukuun 2019 väkiluku 
oli 5074 henkilöä. Vuotta myöhemmin, eli tilinpäätöshetkellä 31.12.2020, väestötilaston mukaan Teu-
valla asui 4994 henkilöä. 
 
Merkittävin seudullinen palvelutuotannon toimija on Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä 
(LLKY), joka vastaa Teuvan kunnan sosiaali- ja terveyspalveluista sekä ympäristöpalveluista. Teuvan 
nettomaksuosuudeksi vuonna 2020 oli LLKY:n talousarviossa määritetty 21 miljoonaa euroa. Kunnan-
valtuusto myönsi sosiaali- ja terveyspalveluihin 236 577 euron lisämäärähän, joten maksuosuus oli 
tämä huomioiden yhteensä 21 083 601,78 euroa. Teuvan kokonaismaksuosuudeksi muodostui 21 083 
602euroa. LLKY:stä saadun selvityksen mukaan Teuvan koko vuoden toteuma alittui 119 000 euroa.  
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Vuoden 2020 talousarvion käyttötalousosan ulkoisten toimintamäärärahojen loppusumma oli -36,6 mil-
joonaa euroa. Ulkoisia toimintakuluja kirjattiin -36 miljoonaa euroa eli 98,4 % talousarvioista.  

 
Vuoden 2020 talousarvion käyttötalousosan ulkoinen toimintatuloarvio oli 4,1 miljoonaa euroa. Käyttö-
talousosan tuloja kertyi 4,1 miljoonaa euroa eli 99,9 % talousarviosta. Tuloslaskelman mukaan toimin-
takate oli -32 miljoonaa euroa (98,5 %). Vuoden 2019 tilinpäätöksessä lukema oli -32,90 miljoonaa 
euroa (100,1 %). Verotuloja kirjattiin 16,8 miljoonaa euroa (100,9 %). Valtionosuuksia taas 19,7 miljoo-
naa euroa (99,5 %).  
 
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. 
 
Talouden tasapainottamisohjelmaa käsitellään tarkemmin tilinpäätöksen kappaleessa 1.5.4. 
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Koronaviruspandemia ja sen vaikutukset 
 
Keskeisiä toimenpiteitä ja tiedotteita koronavirusepidemian aikana Teuvan kunnassa 
9.3.2020 Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä antoi toimintaohjeet koronavirustartuntaa 
epäiltäessä. Lisäksi julkaistiin yleisötiedote Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueelle. Kuntalaisia 
ohjeistettiin myös seuraamaan valtakunnallista tiedotusta Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen verkko-
sivuilta. 
 
13.3.2020 Ylioppilastutkintolautakunta yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa päätti aikaistaa 
reaaliaineiden koepäiviä. 
 
Kaikkien oppilaiden huoltajille annettiin tiedote, jossa kerrottiin, että Teuvan kunnassa ja kouluissa seu-
rataan koronavirustilannetta kaiken aikaa ja varaudutaan eri vaihtoehtoihin. Oppilaille ja opiskelijoille 
annettiin ohjeeksi, että ottavat kaikki oppikirjat, vihot ja muut välineet kotiin varmuuden vuoksi. Lisäksi 
maan hallituksen suosituksen mukaisesti edellytämme, että ulkomailta palaavien lasten, nuorten ja 
opiskelijoiden tulee sopia kouluun palaamisen ajankohdasta ja poissaolosta (kaksi viikkoa) yhdessä 
rehtorin kanssa. Jatkossa toistaiseksi vain välttämättömät tilaisuudet toteutetaan. Lisäksi varhaiskas-
vatuksen henkilöstö ohjeisti vanhempia asiassa. 
 
Teuvan kansalaisopiston ryhmät sekä kunnan järjestämät liikunta- ja harrasteryhmät peruutettiin 
16.3.2020 alkaen toistaiseksi. 
 
16.3.2020 Hallituksen ohjeen mukaisesti 17.3.2020 on normaali koulupäivä ja 18.3.2020 alkaen oppi-
laan tulee siirtyä etäopiskeluun. Ylioppilastutkinnon kokeet järjestetään tiivistetyssä aikataulussa. 
 
17.3.2020 Valtioneuvosto tiedotti poikkeusolosuhteista 18.3.-13.4.2020 väliselle ajalle. Teuvan kun-
nassa varhaiskasvatuksen palvelut pidetään yllä, peruskoulu kiinni 18.3. alkaen, lähiopetusta järjeste-
tään kriittisten alojen työntekijöiden lapsille, ylioppilaskokeet tiivistetyssä aikataulussa, kunnan tilat sul-
jetaan, asiointipisteessä asiointi ajanvarauksella, uimahalli, kuntosali, muut liikuntatilat, kansalaisopisto 
ja kirjasto ovat suljettuja.  
 
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä antoi käytännön ohjeita koronaviruksen leviämisen es-
tämiseksi. 
 
19.3.2020 Yritys-Suomi Talousapu neuvontapalvelu neuvoo maksuvaikeuksiin joutuneita yrityksiä. 
 
Teuvan kunta alkoi kartoittaa ikäihmisten ateria- ja kauppakassipalveluita. Sosiaali- ja terveysministeriö 
oli 19.3.2020 ohjeistanut yli 70-vuotiaita välttämään lähikontakteja ja liikkumista ulkona.  
 
20.3.2020 Julkaistiin Suosi paikallisia palveluita Teuvalla -
kampanja. Annettiin myös tietoa yrittäjille neuvontapalve-
luista.  
 
Lähiopetuksen perusteet muuttuivat 23.3.2020. Valtioneu-
voston ohjeessa 20.3.2020 esioppilaiden ja 1-3 luokkalaisten 
lähiopetusta järjestetään ja rajoitus huoltajien toiminnassa 
tietyissä kriittisissä tehtävissä poistui.  
 
Teuvan kunta organisoi yhdessä vapaaehtoisjärjestöjen ja 
yrittäjien kanssa mahdollisuuksia tarjota ateria- ja kauppa-
kassipalveluita erityisesti niitä tarvitseville ikäihmisille poik-
keusoloissa. 
 
26.3.2020 Kouluruoan jakelu aloitetaan Teuvalla 30.3.2020. 
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27.3.2020 Teuvan kunta ja vapaaehtoisjärjestöt kokosivat yh-
dessä joka kylään ja asuinalueelle Praatoo-rinkiläisiä. Vapaa-
ehtoiset soittavat kanssaihmisilleen omassa kylässään tai naa-
purustossaan. 
 
31.3.2020 LLKY:n huolipuhelin avataan. Siitä saa apua, jos ko-
ronavirus huolettaa tai ahdistaa. 
 
1.4.2020 Yritykset ja Korona -webinaari 3.4.2020. 
 
6.4.2020 Tietoa yksinyrittäjille koronaepidemian aiheuttamassa 
poikkeustilanteessa. Webinaari yrittäjille 9.4.2020 koronaepide-
mian aiheuttamien esteiden ylittämiseen. 
 
8.4.2020 Teuvan kunta tavoittaa parhaillaan aktiivisesti kaikkia 
yli 70-vuotiaita kunnan asukkaita. Tavoitteena on, että kaikki saavat tiedon palveluista, joiden avulla 
saa ruokaostoksia, apteekkiostoksia tai aterioita kotiin kuljetettuna, tai vaikkapa apua laskujen toimitta-
misessa pankkiin. Postitettiin kirje kaikkiin niihin teuvalaisiin talouksiin, joissa asuu yli 70-vuotias. 
 
9.4.2020 Yksinyrittäjien koronatuki – Haku avautuu Teuvalla pääsiäisen jälkeisellä viikolla. 
 
16.4.2020 Yksinyrittäjien koronatuen haku avautui Teuvalla. 
 
24.4.2020 Teuvan kunnanjohtaja hyväksyi toimenpideohjelman teuvalaisen yritystoiminnan tuke-
miseksi koronavirusepidemian aikana. 
 
30.4.2020 Suomen hallitus on ilmoittanut, että perusopetuksen oppilaiden etäopetusjakso päättyy 13.5. 
ja kouluun palataan lähiopetukseen 14.5. alkaen. Kouluun palaaminen on terveysviranomaisten mu-
kaan turvallista, mutta aiheuttaa järjestelyjä koulun arkeen. 
 
5.5.2020 Lukio-opetusta jatketaan Teuvalla etäopetuksena lukukauden loppuun 14.-30.5. hallituksen 
suosituksen mukaisesti. 
 
5.5.2020 Koronarajoitustoimien vaiheittainen purkaminen alkaa Teuvan kunnassa. 
 
12.5.2020 Teuvan kunnan toiminta koronavirusepidemian rajoitusten vaiheittaisessa purkamisessa 14.-
31.5.2020. Varhaiskasvatuksen toimintayksiköt ovat toiminnassa 14.5.2020 alkaen. Peruskoulut palaa-
vat lähiopetukseen 14.-30.5.2020 väliseksi ajaksi. Teuvan lukio on etäopetuksessa lukuvuoden lop-
puun saakka. Mikäli kunnan työntekijän henkilökohtainen tapaaminen asioinnin hoitamiseksi on välttä-
mätöntä, sovi aika etukäteen. Teuvan kirjasto palvelee noutoperiaatteella. Kaikki Teuvan kunnan tilat 
ovat suljettuna yleisöltä, pois lukien Teuvan kunnan asiointipiste. Uimahalli ja kuntosali sekä muut lii-
kuntatilat on suljettu. Kansalaisopiston kevätkauden lähiopetus on päättynyt. Nuorisotila avautuu aikai-
sintaan elokuussa koulujen syyslukukauden alkaessa. Teakin ja terveyskeskuksen lounasravintolat pal-
velevat toistaiseksi ainoastaan niiden tiloissa työskenteleviä henkilöitä. Poikkeusolojen asiointipalvelut 
Teuvalla jatkuvat toistaiseksi. Luottamustoimielinten kokoukset pyritään järjestämään sähköisesti. Ko-
koontumisrajoitukset ovat edelleen voimassa. Vältä tarpeetonta oleilua yleisillä paikoilla. Julkiset ko-
koontumiset rajoitetaan kymmeneen henkilöön 31.5.2020 saakka. 
 
29.5.2020 Teuvan kunnan toiminta koronavirusepidemian rajoitusten vaiheittaisessa purkamisessa 
1.6.2020 alkaen. Asiointi Teuvan kunnan työntekijän kanssa toistaiseksi. Mikäli kunnan työntekijän hen-
kilökohtainen tapaaminen asioinnin hoitamiseksi on välttämätöntä, sovi aika etukäteen. Henkilöstön 
yhteystiedot löytyvät verkkosivuilta teuva.fi/yhteystiedot. Teuvan kunnan henkilökunta jatkaa tois-
taiseksi etätöissä mahdollisuuksien mukaan. Teuvan kirjasto avautuu 1.6.2020. 15.6.2020 alkaen pa-
lataan normaaliin aukioloaikaan, jolloin kirjasto on avoinna ma-ti klo 12-19. Teuvan kunnan asiointipiste 
(Teakin toimitilat, Rasintie 1 A) avautuu 27.7.2020. Siihen saakka se toimii ja palvelee rajoitetusti ja 
ennakkoon tehdyllä ajanvarauksella. Yrittäjille maksutonta neuvontaa eri koronatukien 
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hakumahdollisuuksista antaa elinkeinojohtaja. Kulttuuritalo Orrela avautuu 1.6.2020 alle 50 henkilön 
tilaisuuksille. Kansalaisopiston opetus on kevätkaudelta päättynyt. Uimahalli avautuu 1.7.2020. Kunto-
sali avautuu 1.6.2020 avainkorttiasiakkaille. Kaikkien yhdistysten ja muiden toimijoiden toiminta kunnan 
tiloissa on mahdollista alle 50 henkilölle, sekä turvaetäisyys- ja hygieniarajoitukset huomioiden. Nuori-
sotila Klubi avautuu aikaisintaan elokuussa koulujen syyslukukauden alkaessa. Teakin ja terveyskes-
kuksen lounasravintolat palvelevat toistaiseksi ainoastaan niiden tiloissa työskenteleviä henkilöitä. 
Poikkeusolojen asiointipalvelut Teuvalla jatkuvat toistaiseksi. Ruokaostoksiin, apteekkiostoksiin ja ate-
riapalveluun liittyvää apua saa numeroista 040 670 6307 ja 040 670 5218. Ikäihmisten kotiateriapalvelu 
toimii normaalisti. Luottamustoimielinten kokoukset pyritään järjestämään sähköisesti. Kokoontumisra-
joitukset ovat edelleen voimassa. Vältä tarpeetonta oleilua yleisillä paikoilla. Julkiset kokoontumiset ra-
joitetaan 50 henkilöön 1.6.2020 alkaen. 
 
16.7.2020 Mielenterveystalon Koronahuoli-chat palvelee koko kesän. 
 
21.8.2020 Kasvomaskien käyttäminen ja jakelu haavoittuvimmassa asemassa oleville vähävaraisille.  
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on 13.8.2020 antanut suosituksen yli 15 vuotiaille kansalaisille 
kasvomaskien käytöstä tietyissä tilanteissa toisten ihmisten suojaamiseksi. Kansalaisten kasvomaski-
suositus koskee 14.8.2020 alkaen myös Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin aluetta ja siten myös Suu-
pohjaa. Isojoella, Karijoella, Kauhajoella ja Teuvalla aloitetaan kasvomaskien jakelu kaikkein haavoit-
tuvimmassa asemassa oleville vähävaraisille em. tilanteita varten alla olevan aikataulun mukaisesti 
24.8.2020 alkaen. 
 
24.8.2020 koronatietoutta lapsiperheille. Koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi on erittäin tärkeää, 
että sairaana ei mennä päiväkotiin eikä kouluun. 
 
5.10.2020 annettiin lisäohjeita lapsiperheille päiväkoti- ja kouluikäisten lasten koronatestauksesta. 
 
8.10.2020 annettiin koronatiedote kunnan asukkaille mm. kasvomaskisuosituksesta. 
 
10.11.2020 Etelä-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin alueella on koronaviruksen etenemisessä siirrytty 
kiihtymisvaiheesta perustasoon. Kauhajoen koronatapaukset ovat nostaneet Suupohjan kiihtymisvai-
heen tuntumaan, mutta tartuntaluvuista huolimatta sairaanhoitopiirin Koronanyrkki päätti säilyttää Suu-
pohjan luokittelun perustasolla muun maakunnan tavoin. 
 
27.11.2020 Ylimääräisen kokouksen pitänyt alueellinen yhteistyöryhmä Nyrkki luokitteli koko Etelä-
Pohjanmaan maakunnan siirtyneen koronatilanteen kiihtymisvaiheeseen. 
 
1.12.2020 Etelä-Pohjanmaa on siirtynyt koronapandemiassa kiihtymisvaiheeseen. Vaikka alueellamme 
altistuksia on vähän, on äärimmäisen tärkeää, että noudatamme turvaohjeita huolellisesti. Pari seuraa-
vaa viikkoa ovat ratkaisevia taudin etenemisessä. 
 
3.12.2020 Etelä-Pohjanmaan koronatilanne. Teuvan kunnan linjaukset 3.-21.12.2020. 
 
16.12.2020 Uimahalli, kuntosali ja sisäliikuntatilat (liikuntasalit) ovat suljettuina 11.1.2021 saakka.  
Kirjasto on avoinna vain lainaustoimintaan. Lehtilukusalin asiakaskäyttö on suljettu, asiakastietokoneet 
eivät ole käytettävissä. Kirjasto on suljettu 24.12.2020-3.1.2021 välisen ajan. Tapahtumat rajoitetaan 
10 henkilöön. Joulukuusipuisto (Rasintie 1, Teakin pihapiiri) on avoinna omatoimiseen tutustumiseen 
loppiaiseen saakka. 
 
22.12.2020 Teuvan kunnan linjaukset 17.1.2021 saakka. Uimahalli, kuntosali ja sisäliikuntatilat (liikun-
tasalit) ovat suljettuina 17.1.2021 saakka. Kirjasto on avoinna vain lainaustoimintaan. Lehtilukusalin 
asiakaskäyttö on suljettu, asiakastietokoneet eivät ole käytettävissä. Kirjasto on suljettu 24.12.2020-
3.1.2021 välisen ajan. Tapahtumat rajoitetaan 10 henkilöön. 
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Väkiluku vuoden lopussa        

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

5923 5847 5767 5656 5543 5482 5363 5269  5156 5076 4994* 

*) ennakkotieto 10.2.2021         
 
 

*) 2020 tietoa ei saatavilla         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
 
 
 

Väestö osa-alueittain 
1.1.2019* 

   

  miehet naiset yhteensä 

Kirkonkylä 1429 1491 2920 
- Kk, taajama-alue 1167 1255 2422 
- Kk, haja-asutusalueet 262 236 498 
- Kk, haja-asutus  
(ilman Luovankylää) 218 193 411 
- Kk, Luovankylä 44 43 87 
Talouskylät  
(ilman Kirkonkylää) 1207 1007 2214 
Horo 120 109 229 
Kauppila 186 169 355 
Norinkylä 151 126 277 
Perälä 308 246 554 
Riippi 194 139 333 
Äystö 248 218 466 
Muut 9 15 24 
Yhteensä 2645 2513 5158 

Nettomuutto 

Tammi - joulukuu 2019 ja 2020 

Tammikuu 2019 17 Tammikuu 2020 0 

Helmikuu -8 Helmikuu -4 

Maaliskuu -6 Maaliskuu -6 

Huhtikuu -6 Huhtikuu 7 

Toukokuu 3 Toukokuu 3 

Kesäkuu 9 Kesäkuu -14 

Heinäkuu 8 Heinäkuu -3 

Elokuu -10 Elokuu -18 

Syyskuu -25 Syyskuu -4 

Lokakuu 4 Lokakuu -7 

Marraskuu -13 Marraskuu -6 

Joulukuu -4 Joulukuu 15 

Yhteensä -31  -37 
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Väestön ikärakenne 31.12.  Työttömyysprosentit 

  0-6 v. 7-64 v. 65-74 v. 75- v. 
 

  Teuva 
Etelä-Pohjan-
maa 

  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      *2020    
 

Työllisyyskatsaus tammikuu – joulukuu 2019 (lähde: ELY-keskus) 

2019 
Työttö- 
myysaste 

Työttö-
mät  
työnhaki-
jat (ml. 
lomaut.) 

Mie-
hiä 

Nai-
sia 

Alle 25-v.  
työttömät 

Yli 50-v.  
työttömät 

Pitkäaikais- 
työttömät 

Lomau- 
tetut 

Avoimia  
työpaik- 
koja 

Tammikuu 6,5 % 136 85 51 15 69 14 18 31 

Helmikuu 6,4 % 135 84 51 15 70 11 22 23 

Maaliskuu 5,8 % 121 74 47 14 60 10 18 23 

Huhtikuu 5,3 % 111 68 43 12 59 10 18 13 

Toukokuu 4,4 % 93 57 36 10 41 8 10 20 

Kesäkuu 5,0 % 104 56 48 15 43 9 8 11 

Heinäkuu 5,3 % 111 61 50 15 48 9 14 22 

Elokuu 4,5 % 95 57 38 8 48 7 5 13 

Syyskuu 4,5 % 94 58 36 13 48 8 6 16 

Lokakuu 5,0 % 104 61 43 11 53 9 6 22 

Marraskuu 5,6 % 118 75 43 13 61 9 7 18 

Joulukuu 6,8 % 143 91 52 18 70 11 20 18 

Työllisyyskatsaus tammikuu – joulukuu 2020 (lähde: ELY-keskus) 

2020 

Työttö- 
myys-
aste 

Työttömät  
työnhaki-
jat (ml. lo-
maut.) 

Mie-
hiä 

Nai-
sia 

Alle 25-v.  
työttömät 

Yli 50-v.  
työttömät 

Pitkäaikais- 
työttömät 

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 
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1.5.1. Tulos 

 
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, 
mutta muutos johtui lainakannan muutoksesta lyhytaikaisesta pitkäaikaiseen lainaan. Lyhytaikaisen ra-
hoituksen määrä kuntatodistusten muodossa oli vuoden vaihteessa 1,0 miljoonaa euroa. 

1.5.2. Henkilöstökulut 

 
Teuvan kunnan henkilöstökulut olivat kokonaisuudessaan 8,87 miljoonaa euroa vuonna 2020. Henki-
löstökulut laskivat 283 000 euroa (3,1 prosenttia) edelliseen vuoteen verrattuna. Maksettujen palkkojen 
määrä laski noin 227 000 euroa (3,56 prosenttia) ollen noin 6,2 miljoonaa euroa. Henkilösivukulut py-
syivät vuoden 2019 tasolla laskien noin 10 000 euroa (0,5 prosenttia). Sairausvakuutus- ja tapaturma-
korvauksia kunnalle maksettiin noin 66 000 euroa. 
 
Vuonna 2020 henkilöstökulut muodostivat noin 59 prosenttia kunnan omista toimintamenoista. 
 

1.5.3. Investoinnit 

 
Investointisuunnitelma talousarviossa 2020 
 
Vuoden 2020 investoinnit keskittyvät uuden päiväkodin rakentamiseen. Päiväkoti tulee sijoittumaan en-
tisen Syreenin koulun tontille, osoitteeseen Porvarintie 40 B. Tähän hankkeeseen on investointivaraus 
1 378 000 euroa, sisältäen irtokalusteet.  
 
Vuoden 2019 aikana päivitetyn kiinteistösuunnitelman mukaan jatketaan tarpeettomien kiinteistöjen 
myynnillä.  Tuotantotilojen osalta Kafiaari Oy rakentaa lisärakennuksen n. 800 m² kustannusarvioltaan 
685 000 euroa. 
 
Vähäisiä päällystystöitä tehdään lähinnä liikenneturvallisuuskyselyssä saadun palautteen pohjalta eli 
painopiste on kevyenliikenteenväylillä. 
 
Suupohjan koulutuskuntayhtymän Teuvan kunnan maksuosuus investointeihin on 35 000 euroa 
vuonna 2020. 
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Rakentamisohjelma 2020 2021 2022 

Asuinrakennukset 54 000 25 000 25 000 

Sosiaali- ja terveyspalvelut 40 000 15 000 0 

Hyvinvointipalvelujen rakennukset 1 496 000 100 000 100 000 

Liikennealueet 282 000 110 000 10 000 

Urheilu- ja liikunta-alueet 48 000 48 000 0 

Puistot, istutukset ja leikkipaikat 25 000 25 000 20 000 

Vesi- ja viemärilaitos 250 000 321 000 648 000 

Muut (irtaimisto, maksuosuudet) 77 000 35 000 35 000 

Yhteensä 2 272 000 679 000 838 000 
 

Suomen Yrittäjäopiston ja Teak Oy:n koulutustoimintojen yhdistyttyä 1.1.2019 alkaen Teak Oy:tä kehi-
tetään kehitysyhtiönä, joka omistaa myös kiinteistöjä. Omistajaohjauksen kannalta on tarkoituksenmu-
kaista siirtää Suomen Yrittäjäopiston kannatus Oy:n osakkeiden omistus Teak Oy:ltä Teuvan kunnalle. 
Talousarviossa on tähän tarkoitukseen varattu 560.000 euron määräraha. Tämä huomioiden investointi 
menot talousarviossa 2020 ovat yhteensä 2 832 000 euroa. 
 
Investointi toteuma vuonna 2020 
 
Investointien alkuvuosi 2020 keskittyi pääasiassa uuden päiväkodin rakentamiseen. Hanketta on viety 
koko alkuvuosi eteenpäin rakennesuunnittelun ja tilaelementtitarjouspyyntöjen merkeissä. Tilaelement-
tien hankinta lähestyy toimittajan valintaa. Suuri osa päiväkoti-hanketta koskevista investoinneista ovat 
sellaisia, että niitä voidaan tehdä vasta kun maat sulaneet ja pinnat paljaat.  
 
Päiväkodin tilaelementtien toimittajaksi valittiin Flexator Oy, tilaelementtien valmiusaste toimitettaessa 
on noin 80 %.  
 
Päiväkodin rakennustyön aloitus siirtyi vuoden 2021 tammikuulle ja tästä syystä investointikustannuk-
set toteutuvat vuoden 2021 aikana. 
 
Uusiutuvan energian vuosittaisen investoinnin sijoitus 2021 on päiväkodin jäähdytys maalämpöpiirin 
jäähdytyksen kautta.  
 
Terveyskeskuksen ilmanvaihdon ongelma ehdittiin selvittää, mutta sen osalta toteutus siirtyi myöhem-
pään ajankohtaan LLKY:n Sanssin kartanon toiminnan siirtyessä koronaongelman vuoksi entisiin vuo-
deosaston tiloihin.  
 
Terveyskeskuksen sisäpihan korkeutta laskettiin noin 300 mm alemmas kuin sisäpuolen lattia, samalla 
uusittiin salaojat, sadevedet ja sokkelien patolevyt. 
 
Uimahallin pesutilojen lattia- ja seinälaatoitukset sekä tilojen vesikalusteita uusittiin.  
 
 
Yhtenä investointikohteena oli metsän myynti. Huutokaupassa hyväksytyn tarjouksen myötä tuottoarvo 
ylittyi noin 10 000 euroa.  
 
 
Orrentie, Mikkiläntie ja Rasintie urapaikattiin valuasfaltilla. Pitkätien ja Järvitien pyöräteiden asfalttipin-
nat uusittiin. Lisäksi tehtiin pieniä asfalttipaikkauksia.  
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Suksentien (Aarnentien) kevyenliikenteen sillan kunnostuksen urakka-asiakirjojen laatiminen kilpailu-
tettiin ja kilpailun voitti SiltaRami Oy. Asiakirjat on laadittu ja kunnostusurakka on lähdössä kilpailutuk-
seen.  
 
Viemäriverkoston pumppujen kuntoja kartoitettiin. Parran jätevesipumppaamon pumppu kunnostettiin, 
Kauppilan maasuodattimen pumppu uusittiin ja Äystön Tapiontien pumppaamon pumppu kunnostettiin. 
 
Vesilaitoksen verkostoon liitettiin yksi uusi kiinteistö. Uutta linjaa rakennettiin noin 250 m. 
 

INVESTOINNIT TOTEUTUMAVERTAILU 2020 

INVESTOINTIMENOT  Talous- Talousarvio Talousarvio Toteutuma Tot-% 
  arvio  muutos yhteensä     

Asuinrakennukset 54 000 -29000 25 000 0 0,00 

Sosiaali- ja terveyspalvelut 40 000  40 000 24 921 0,62 
Hyvinvointipalvelujen rakennuk-
set 1 396 000 29 000 1 425 000 80 514 5,65 

Uusiutuva energia 100 000  100 000 0 0,00 

Liikennealueet 282 000  282 000 101 951 36,15 

Urheilu-ja liikunta-alueet 48 000  48 000 6 800 14,17 

Puistot, istutukset ja leikkipaikat 25 000  25 000 0 0,00 

Vesi- ja viemärilaitos 250 000  250 000 15 946 6,38 

Muut (irtaimisto, maksuosuudet) 77 000  77 000 58 174 75,55 

Osakkeet ja osuudet 560 000  560 000 558 200 99,68 

Maa-alueet    107 104  
INVESTOINTIMENOT  2 832 000 0 2 832 000 953 610 33,38 

      

INVESTOINTITULOT   0   

 -käyttöomaisuuden myynti 52 500  52 500 110 409 194,73 

      

INVESTOINNIT NETTO -2 779 500 0 -2 779 500 -843 201 33,38 
 

1.5.4. 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 tasapainottamisohjel-
man siinä muodossa kuin se on valtuustossa hyväksytty ja jatkaa sen kehittämistä huomioiden muut-
tuvat olosuhteet.  
 
Jo ennen joulukuussa 2017 vahvistettua talouden tasapainottamisohjelmaa Teuvan kunnanvaltuus-to 
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 
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aikana. Tästä puolet tapahtui luonnollisen poistuman kautta, puolet vähennyksestä toteutettiin irtisano-
misilla.  
 
Joulukuussa 2017 hyväksyttyä talouden tasapainottamisohjelmaa toteutettiin Teuvalla suunnitelmalli-
sesti ja järjestelmällisesti. Tämä näkyi konkreettisesti siinä, että vuosien 2018 ja 2019 tilinpäätöksissä 
tulos oli positiivinen. Tämän jälkeen tasapainottamisohjelmaa on päivitetty kaksi kertaa. Alkuperäinen 
talouden tasapainottamisohjelma toteutui hyvin ja tuotti säästöjä, niin siinä oli myös toimenpiteitä, jotka 
eivät toteutuneet tai toteutuivat osittain. Siksi päivitys oli tarpeen. Lisäksi ohjelmassa oli useita palve-
luiden leikkauksia, jotka toteutettiin yhdellä päätöksellä, joten niiden pysyväisluonteinen seuranta ei 
ollut tarpeen. 
 
Teuvan kunnan omassa toiminnassa kunnan toimintakatetta ja -kuluja on saatu laskettua. Teuvan kun-
nassa ollaan tilanteessa, jossa lisäsäästöjen löytyminen kunnan omasta toiminnasta on hyvin haasteel-
lista. Oma toiminta on käyty läpi ja karsittu jo useaan kertaan edellä kuvatuissa säästöohjelmissa. Oh-
jelmien päivitykset on aina huomioitu jo talousarviovalmistelussa.  
 
Vuoden 2020 toteutuma on kuvattu vuotta koskevassa sarakkeessa. Toteutetut toimenpiteet ja tehdyt 
päätökset on raportoitu toimenpiteet/toteutus ja päätökset -sarakkeissa. Vuoden 2020 tasapainotusta-
voitteena oli 607 484 euroa. Toteutuma oli 708 820 euroa, vaikka useita toimenpiteitä jäi toteutumatta 
tai toteutui vain osittain. Suunniteltua parempaan lopputulokseen merkittävimmin vaikuttaa mm. se, että 
vaikka kiinteistökantaa ei saatu vuoden 2020 myytyä, niin maa- ja metsäalueiden kauppoja toteutui 
merkittävästi arviota enemmän. Tavoitteeksi oli asetettu 10 000 euroa, mutta kauppoja toteutui 112 299 
eurolla. Lisäksi lämmityskustannuksia on saatu laskettua mm. kiinteistökannan vähenemisen myötä 
57 935 eurolla. Lämmityskustannusten laskulle ei oltu tasapainotusohjelmassa asetettu vielä vuodelle 
2020 tavoitetta. 
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Teuvan kunnan talouden tasapainottamisohjelma 2, toimenpiteet 2019-2023 

  2019 2020 2021 2022 2023 Toimenpiteet/toteutus Päätökset 

Hallinto               

Talouden tasapainottamisohjelmasta 2018-2019 
jatkuvat toimenpiteet               

Hallinnon keskittäminen yksiin tiloihin 30 000,00 € 30 000,00 € 43 000,00 € 43 000,00 € 43 000,00 € 

Muutto on toteutunut 
1.11.2018. Eläköityminen Asi-
ointipisteestä 1.4.2020 alkaen. 

Vuokrasopimus on hyväksytty 
KH 5.11.2018 § 181. 
Eläköityminen asiointipisteestä 
on toteutunut 1.4.2020. Asioinnin 
aukioloaikojen varmistamiseksi 
tilalle palkattiin määräaikainen 
henkilö palkkatukivaroin 1.3.-
30.6.2020 väliseksi ajaksi. Kaikki 
hallinnon keskittämisen aiheut-
tama säästöpotentiaali on saavu-
tettu. 

Päivitys talouden tasapainottamisohjelman toi-
menpiteisiin               

Työllisyydenhoidon toimenpiteet (Työllisyyden-
hoidon ostopalvelusopimus Vuoksin kanssa, va-
raus palkkatukityöllistämiseen, Kelalle maksetta-
vat kustannukset pitkäaikaistyöttömistä)   0,00 € 10 000,00 €     

Passiivitukilistan aktiivinen lä-
pikäynti, yhteistyön jatkaminen 
ja syventäminen Vuoksi työlli-
syydenhoitopalveluiden 
kanssa, pitkäaikaistyöttömien 
työkykyselvitysten laatimisesta 
sopimuksen laatiminen. 

Palvelusopimus pitkäaikaistyöt-
tömien työkykyselvityksistä on 
hyväksytty kunnanhallituksessa 
4.11.2019 (197 §). Sopimus työl-
lisyydenhoidon ostopalveluista 
Suupohjan koulutuskuntayhty-
män kanssa on hyväksytty kun-
nanhallituksessa 7.10.2019 (168 
§). Teuvan työllisyydenhoidon 
yhteistyöverkoston 1. kokous on 
pidetty 19.2.2020.  Teu-
vaRekry2020-tapahtuman järjes-
täminen 7.3.2020. Teuvan ha-
keutui mukaan Etelä-Pohjan-
maan seutukaupunkien työllisyy-
denhoidon kuntakokeiluun. Pää-
tös kokeiluun mukaan pääsemi-
sestä on saapunut 27.8.2020. 
Säästötavoite vuonna 2020 ei to-
teutunut. Koronatilanne heikensi 
työllisyystilannetta merkittävästi. 
Esimerkiksi työmarkkinatuen 
kuntaosuus oli vuonna -106 000 
euroa, vuonna 2020 se oli -134 
000 euroa. 
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Elinkeinopalvelut: erillispanostus elinkeino-
asiamieheen 20 000,00 € 20 000,00 € 20 000,00 € 20 000,00 € 20 000,00 € 

Erillispanostusta elinkeino-
asiamiestoimintaan ei budje-
toida vuodelle 2020. Teak 
Oy:n roolin selkiyttäminen elin-
keinopalveluissa. 

Erillispanostus elinkeino-
asiamiestoimintaan on irtisanottu 
päättymään 31.8.2019 KH  pää-
töksellä 18.2.2019 § 40. Säästö-
tavoite on toteutunut kokonai-
suudessaan. 

Elinkeinopalvelut: SEK:n kuntarahaosuuden leik-
kaaminen   40 000,00 € 40 000,00 € 40 000,00 € 40 000,00 € 

Leikkaus tehdään elinkeino-
palveluiden kuntarahaosuu-
desta. 

Leikkaus on toteutettu talousarvi-
ossa 2020. Säästötavoite on to-
teutunut kokonaisuudessaan. 

Kokouskustannusten pienentäminen   17 000,00 € 30 000,00 € 30 000,00 € 30 000,00 € 

Toimenpiteinä mm. talkooko-
koukset, sähköisen päätök-
sentekomenettelyn lisäämi-
nen, kokousten määrien vä-
hentäminen. 

 Kunnanhallitus 13.1.2020 ( 4 §) 
hyväksyi omalta osaltaan 
vuonna 2020 kahden kokouksen 
vähentämisen ja kaksi talkooko-
kousta (13.1.2020 ja 27.1.2020); 
esitti hyvinvointivaliokunnalle, 
yhdyskuntarakennevaliokun-
nalle, tarkastuslautakunnalle, vi-
ranomaislautakunnalle, nuoriso-
valtuustolle ja vanhus- ja vam-
maisneuvostolle sekä muille toi-
mielimille ja työryhmille kokous-
määrien kriittistä tarkastelua 
sekä vähintään yhden talkooko-
kouksen pitämistä. Kunnanhalli-
tus myös esitti kunnanvaltuus-
tolle vuoden ensimmäisen val-
tuuston kokouksen pitämistä ns. 
talkookokouksena, jonka lisäksi 
esitetään pidettäväksi yksi val-
tuustoseminaari ilman palkkioita. 
Säästöksi muodostui vuonna 
2020 noin 17 000 euroa. 

Hallinto päivitetyt toimenpiteet yhteensä 20 000,00 € 77 000,00 € 100 000,00 € 90 000,00 € 90 000,00 €     

                

Hallinto yhteensä 50 000,00 € 107 000,00 € 143 000,00 € 133 000,00 € 133 000,00 €     

        

        

        

                

Hyvinvointipalvelut               

Talouden tasapainottamisohjelmasta 2018-2019 
jatkuvat toimenpiteet               
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Uusi päiväkoti     57 000,00 € 57 000,00 € 57 000,00 €   

Päiväkodin toteutustapa, piirus-
tukset ja kustannusarvio on hy-
väksytty kunnanhallituksessa 
27.1.2010 (§:t 13-15). Tilaele-
menttien tarjouspyyntö on hyväk-
sytty kunnanhallituksessa 
30.3.2020 (§ 59). Lyöntipaalutuk-
sen hankintapäätös 11.5.2020 
(102 §). Teuvan kunnan päiväko-
din tilaelementtien urakkaa kos-
keva hankinta, siirtyminen neu-
vottelumenettelyyn 25.5.2020 
(130§). Betonin hankinta, tar-
jouspyynnön hyväksyminen 
15.6.2020 (135 §).Tilaelement-
tien hankintapäätös, uusi päivä-
koti 25.6.2020 (153 §), 
10.8.2020 (154 §). Betonin han-
kinta päiväkodin rakentamiseen 
24.8.2020 (170 §). Maanraken-
nustyöt päiväkodin rakenta-
miseksi, tarjouspyynnön hyväk-
syminen, 2.11.2020 (233 §). 
Maanrakennustyöt päiväkodin 
rakentamiseksi, hankintapäätös 
21.12.2020 (278 §). 

Päivitys talouden tasapainottamisohjelman toi-
menpiteisiin               

                

Hyvinvointipalvelut päivitetyt toimenpiteet yh-
teensä 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €     

                

Hyvinvointipalvelut yhteensä 0,00 € 0,00 € 57 000,00 € 57 000,00 € 57 000,00 €     

        

        

        

        

                

Yhdyskuntarakennepalvelut               

Talouden tasapainottamisohjelmasta 2018-2019 
jatkuvat toimenpiteet               
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Kiinteistösuunnitelman toteutus 251 343,00 € 293 000,00 € 293 000,00 € 293 000,00 € 293 000,00 €   

As. Oy Perttulanmaan osake lai-
tettiin myyntiin, mutta se ei toteu-
tunut. 25.5.2020 (116§). Lehti-
harjun sairaalan sähköliittymä on 
irtisanottu. Tämän hetkisen tuuli-
voima-asuntotarpeen vuoksi, 
osakkeiden myynti on keskey-
tetty, ja nostetaan vuokratulot 
mahdollisimman tehokkaasti, ja 
jatketaan toteutusta vasta 2021.  

Valvonnan ja päivystyksen uudelleenjärjestely 54 693,00 € 51 400,00 € 62 000,00 € 62 000,00 € 62 000,00 € 
Yksi eläköityminen+ylityö, ilta-
työ, yötyö ja varallaolo 

26.3.2019 aloitus tapahtunut ja 
säästöksi / vuosi tarkentunut 
51.400 euroa. 

Päivitys talouden tasapainottamisohjelman toi-
menpiteisiin               

Kiinteistösuunnitelman toteutuksen lisätoimet; 
sulkemiset, myynnit, kylmilleen panot, tehostus 30 142,00 € 30 000,00 € 30 000,00 € 30 000,00 € 30 000,00 €   

Kiinteistöhoidon osalta tarken-
nettu:termostaattien säätö alas 
kun asunto on tyhjä, pääsulake-
kokoja laskettu, ja mm. uimahal-
lin ilmanvaihtokoneen muutos 
(moottori 50 kW korvattu 2 kpl 3 
kW). 

Päivystyksen osaulkoistus/alueurakka     11 000,00 € 11 000,00 € 11 000,00 €   

Toimenpidettä ei toteutettu 
vuonna 2020. Kustannuksia olisi 
nostanut ulkoistus. Toimenpide 
on poistettu tasapainotusohjel-
man päivityksen yhteydessä. 

Ruokapalvelupäällikön tehtävän uudelleenjärjes-
tely     17 000,00 € 17 000,00 € 17 000,00 €     

Ylityöselvityksen aiheuttamat jatkotoimenpiteet     10 684,00 € 10 684,00 € 10 684,00 €   

Toimenpide ei toteutunut vuoden 
2020 aikana. Neuvotteluja jatke-
taan LLKY:n kanssa vuoden 
2021 aikana. 

Puistojen hoito   1 500,00 € 1 500,00 € 1 500,00 € 1 500,00 € Puistoja pois 6700m2. 

Nurmikoiden leikkaamista vä-
hennetään, luonnonniittyjä ja 
kukkapeltoja lisätään. Toteutu-
neet kunnalle siirtyneiden rivita-
lotonttien osalta. Toteutunut jo 
vuonna 2019. 
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Leikkikenttästrategian toteuttaminen     4 000,00 € 4 000,00 € 4 000,00 € 
Lähinnä investointien vähene-
minen. 

Keskitetään strategisesti taa-
jama-alueen leikkikentät neljäksi 
suuremmaksi, kolme leikkipuis-
toa jätetään. Leikkikenttiä ei vä-
hennetty vuonna 2020. Leikki-
kenttien määrä ja sijoittelu käy-
dää läpi nurmikonleikkuun alue-
kartan päivittämisen yhteydessä 
vuonna 2021. 

Kaatopaikan valvontamaksun väheneminen     500,00 € 500,00 € 500,00 € 

Etelä-Pohjanmaan laajuiseen 
yhteistarkkailuhankkeeseen 
osallistuminen 

Säästöä syntyy jo vuonna 2020. 
Vuosina 2020-2022 ei tule las-
kua. Vuonna 2023 tulee 2.283 
euron lasku, aiempien noin 
3.500 euroa/vuosi kustannusten  
sijaan. 

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

Kaivoja korjattu lopullinen 
summa 12/2019;  kaivojen 
korjausta+kattovesiä pois 

Vuotovedet. Tavoitesäästö toteu-
tuu helposti suuremmassa mitta-
kaavassa, jos kaikki vuotovedet 
saadaan pois. Mahdollisuus on 
merkittävästi suurempiin säästöi-
hin.  

Erilaisten julkaisujen  ja tilausten lopettaminen 500,00 € 500,00 € 2 200,00 € 2 200,00 € 2 200,00 € 

Peruttu lehtien tilauksia, sekä 
sääohjelma (153euroa/kk) 

Peruttu käyttämättömät ohjelma-
lisenssit, peruttu tilauksia.  

Sakokaivolietteen kuljetustuen lopettaminen     4 000,00 € 4 000,00 € 4 000,00 € Vaatii luopumispäätöksen. 
Toimenpidettä ei ole toteutettu 
vuonna 2020. 

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

Enemmän vedenkäyttöä omista 
lähteistä. Kaikki kastelut ja jäät 
tehdään Pappilankankaan lähde-
vesillä. Palokunta käyttää.  
Säästö edellyttää, että vettä 
"säästetty" kuutioissa sama 

määrä (1m³=1,02€) 

                

Energia-asiat               

Energiainvestoinnit 100 000 euroa/vuosi talous-
arvioon vuosille 2020-2023, säästövaikutus esim. 
aurinkopaneeleilla       14 300,00 € 28 600,00 € 

Tutkitaan myös maalämpö, 
lämpöpumput 

Toimenpidettä ei ole toteutettu 
vuonna 2020, toteutus on siirty-
nyt vuodelle 2021. 

Kiinteistöjen energiatehokkuushanke, säästövai-
kutus; jos sähkön kulutus -5%   11 986,00 € 14 000,00 € 14 000,00 € 14 000,00 € 

Asiaa on tutkittu alustavasti, 
investointien takasinmaksu-
aika on 4-7 v Toteutuu hiukan vajaana. 

  - jos lämmityskustannuksia saadaan laskettua -
5%   57 935,00 € 22 334,85 € 22 334,85 € 22 334,85 €   

Kaukolämpö Oy laskutus 2019--
>2020, ero 57.935,-€ 
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Yhtenäiskoulu virtausrajoitin  400,00 € 400,00 € 4 300,00 € 4 300,00 € 4 300,00 € asennettu virtausrajoitin Toteutuu huomattavan vajaana. 

Yhtenäiskoulu aurinkosähkö 4 300,00 € 14 500,00 € 7 200,00 € 7 200,00 € 7 200,00 € aurinkopaneelit 

Asennettu v 2018/2019. Kahden 
järjestelmän kokonaistuotto nyt 
14500 euroa. 

Sähkön kilpailutus   16 800,00 € 16 800,00 € 16 800,00 € 16 800,00 € sähkösopimuksen mukaan Kilpailutettu 2019. 

                

Yhdyskuntarakennepalvelut päivitetyt toimen-
piteet yhteensä 40 342,00 € 145 121,00 € 157 018,85 € 171 318,85 € 185 618,85 €     

                

Yhdyskuntarakennepalvelut yhteensä 346 378,00 € 489 521,00 € 512 018,85 € 526 318,85 € 540 618,85 €     

                

Yhdyskuntarakennepalvelut - tuloja               

Kiinteistöveroselvitys     30 000,00 € 30 000,00 € 30 000,00 €     

Omaisuuskartoituksen perusteella tehtävä luopu-
missuunnitelma   112 299,00 € 10 000,00 €     Myydään peltoa ja metsää 

Männistö niminen tila 846-403-4-
205 (2,36 ha), 25.6.2020 (147 §), 

8.175 euroa. Myyty 1260 m²:n 

määräala hintaan 1.890 euroa lii-
tettäväksi viereiseen teollisuus-
tonttiin, 24.8.2020 (168 §). Kaa-
topaikka (846-403-10-114)-nimi-
nen tila Fingrid Oyj:lle: 24.300,- 
euroa.  
Tilusvaihdossa Erälä (846-403-
16-36)-niminen tila luovutettu, 
korvaus 37.784,- euroa. Määrä-
ala tilasta Kaartola (846-403-4-
225) hintaan 40.150,- euroa.  

Yhdyskuntarakennepalveluiden tulot yhteensä 0,00 € 112 299,00 € 40 000,00 € 30 000,00 € 30 000,00 €     

                

Yhdyskuntarakennepalvelut säästöt ja tulot 
yhteensä 346 378,00 € 601 820,00 € 552 018,85 € 556 318,85 € 570 618,85 €     

                

Tasapainottamisohjelma yhteensä 396 378,00 € 708 820,00 € 752 018,85 € 746 318,85 € 760 618,85 €     
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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 talous-suun-
nittelukaudella.   
 
Teuvan kunnan hallintosäännön 83 §: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.  
 
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. -  31.12.2020   1.1. -  31.12.2019 

                                

TOIMINTATUOTOT                                

Myyntituotot 1 610 715  1 628 828 

Maksutuotot 631 657  465 717 

Tuet ja avustukset 146 356  219 127 

Muut toimintatuotot 1 719 424  1 722 923 

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 4 108 151  4 036 595 

TOIMINTAKULUT                                

 Henkilöstökulut -8 870 988  -9 154 221 

 Palvelujen ostot -24 580 892  -25 010 942 

  Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 497 900  -1 641 256 

  Avustukset -396 981  -361 003 

  Muut toimintakulut -712 117  -769 593 

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -36 058 878  -36 937 015 

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -31 950 726  -32 900 419 

Verotulot 16 810 931  16 590 982 

Valtionosuudet 19 719 889  18 471 023 

Rahoitustuotot ja -kulut                                

  Korkotuotot 37 765  39 595 

  Muut rahoitustuotot 71 413  74 472 

  Korkokulut -172 377  -187 107 

  Muut rahoituskulut -2 609  -2 028 

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -65 808  -75 067 

VUOSIKATE 4 514 286  2 086 518 

Poistot ja arvonalentumiset                                

Suunnitelman mukaiset poistot -1 370 202  -1 404 808 

Kertaluonteiset poistot 0  -87 875 

Arvonalentumiset 0  -1 177 

Poistot ja arvonalentumiset -1 370 202  -1 493 860 

TILIKAUDEN TULOS 3 144 084  592 658 

    

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 3 144 084  592 658 

    

Tuloslaskelman tunnusluvut:    

    

Toimintatuotot/Toimintakulut, % 11,39 %  10,93 % 

Vuosikate/Poistot, % 329,46 %  139,67 % 

Vuosikate, €/asukas 903,94  411,22 

    

Asukasmäärä 4994  5074 
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Tuloslaskelman toimintakate ilmoittaa, paljonko toimintamenoista jää katettavaksi verotuloilla ja valti-
onosuuksilla. Toimintakatteen muutos oli edelliseen vuoteen verrattuna 950 000 euroa ollen -31,95 
miljoonaa euroa. Toimintatuottojen osuus toimintakuluista on 11 prosenttia. Tunnusluku osoittaa, pal-
jonko toiminnan kuluista saadaan katetuksi palvelusuoritteiden myynti- ja maksutuloilla sekä muilla var-
sinaisen toiminnan tuotoilla. Saatu prosenttiosuus vähennettynä sadasta (89 %) osoittaa taas, paljonko 
toimintakuluista 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 2020 käyttökate osoittaa  
4 580 094 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 2020 vuosikate osoittaa 
4 514 286,11 euron ylijämää. Poistojen ja arvonalentumisten määrä on -1 370 202 euroa, jolloin vuosi-
katteen määrä on 329,5 prosenttia poistojen määrästä. Asukasta (4994) kohti vuosikate on 903,94 eu-
roa.  
 
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 tilin-pää-
töksessä edellisiltä vuosilta kertyneeseen yli- tai alijäämään.  
 
Tilikauden tulos vuonna 2020 on 3 144 084,36 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 TUNNUSLUVUT 2020 2019 

   
Toiminnan ja investointien rahavirta                               
Toiminnan rahavirta                               
Vuosikate 4 514 286 2 086 518 
Tulorahoituksen korjauserät -52 062 27 906 
Toiminnan rahavirta 4 462 224 2 114 424 
Investointien rahavirta                               
Investointimenot -953 609 -153 831 
Rahoitusosuuden investointimenoihin 0 5 975 
Pysyvien vast. hyödykkeiden luovutustulot 110 409 118 951 
Investointien rahavirta -843 200 -28 905 
Toiminnan ja investointien rahavirta 3 619 024 2 085 518 

   

Rahoituksen rahavirta                               

Antolainauksen muutokset                               
Antolainasaamisten vähennys 111 667 128 333 
Antolainauksen muutokset 111 667 128 333 
Lainakannan muutokset                               
Pitkäaikaisten lainojen lisäys 2 550 000  
Pitkäaikaisten lainojen vähennys -1 817 106 -4 610 620 
Lyhytaikaisten lainojen muutos -4 050 000 3 050 000 
Lainakannan muutokset -3 317 106 -1 560 620 
Muut maksuvalmiuden muutokset                               
Toimeksiantojen varojen ja pääoman muutos -15 439 127 642 
Vaihto-omaisuuden muutos 815 -99 
Saamisten muutos 243 387 190 366 
Korottomien velkojen muutos -768 762 -395 211 
Muut maksuvalmiuden muutokset -539 999 -77 302 
Rahoituksen rahavirta -3 745 438 -1 509 589 

   
Rahavarojen muutos -126 414 575 930 

   
Rahavarat 31.12. 1 014 630 1 141 044 
Rahavarat 1.1. 1 141 044 565 115 
Rahavarojen muutos -126 414 575 930 

   
Rahoituslaskelman tunnusluvut   

   
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä   
5 vuodelta, milj. euroa 8,1 1,2 
Investointien tulorahoitus 473,4 % 1411,2 % 
Laskennallinen lainanhoitokate 1,9 0,8 
Rahavarat 31.12. 1 014 630 1 141 044 
Kassasta maksut 38 996 403 41 890 600 
Asukasmäärä 4994 5074 
Kassan riittävyys, pv 9,49 9,94 
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Rahoituslaskelman tunnusluvut 
 
Toiminnan ja investointien rahavirta oli 3,62 miljoonaa euroa ja sen kertymä viideltä vuodelta on yh-
teensä 8,1 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 473,4 %.  
 
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 157,1 %. 
 
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 1,9 vuonna 2020, kun vuonna 2019 se oli 0,8. 
 
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 1 014 630,21 euroa (1 141 044,42 euroa vuonna 2019). Kassavaroihin laske-
taan rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset. Kassasta maksut olivat 39 miljoonaa euroa.  
  
Kassan riittävyys oli  9,5 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. 
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TASE JA SEN TUNNUSLUVUT 2020 2019 

                                       

VASTAAVAA                                       

PYSYVÄT VASTAAVAT                                       

Aineettomat hyödykkeet                                       

Aineettomat oikeudet 2 930 6 126 

Muut pitkävaikutteiset menot 10 958 14 715 

Aineettomat hyödykkeet 13 888 20 842 

Aineelliset hyödykkeet                                       

Maa- ja vesialueet 2 748 965 2 700 208 

Rakennukset 16 921 460 17 966 862 

Kiinteät rakenteet ja laitteet 1 923 545 2 043 739 

Koneet ja kalusto 24 466 20 575 

Muut aineelliset hyödykkeet 30 661 30 661 

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat                                       

Keskeneräiset hankinnat 77 742 25 325 

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 77 742 25 325 

Aineelliset hyödykkeet 21 726 839 22 787 369 

Sijoitukset                                       

Osakkeet ja osuudet 11 818 705 11 226 162 

Muut lainasaamiset 2 662 491 2 774 158 

Sijoitukset 14 481 197 14 000 319 

PYSYVÄT VASTAAVAT 36 221 924 36 808 530 

TOIMEKSIANTOJEN VARAT                                       

Lahjoitusrahastojen varat 126 851 134 537 

Muut toimeksiantojen varat 20 936 21 844 

TOIMEKSIANTOJEN VARAT 147 787 156 382 

VAIHTUVAT VASTAAVAT                                       

Vaihto-omaisuus 55 226 56 041 

Saamiset                                       

Pitkäaikaiset saamiset                                       

Lainasaamiset 4 028 300 4 238 781 

Pitkäaikaiset saamiset 4 028 300 4 238 781 

Lyhytaikaiset saamiset                                       

Myyntisaamiset 1 012 419 966 488 

Lainasaamiset 210 481 172 552 

Muut saamiset 72 839 323 267 

Lyhytaikaiset saamiset 1 295 739 1 462 307 

Siirtosaamiset 211 689 78 027 

Saamiset 5 535 728 5 779 115 

Rahat ja pankkisaamiset 1 014 630 1 141 044 

VAIHTUVAT VASTAAVAT 6 605 584 6 976 200 

VASTAAVAA 42 975 296 43 941 112 
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VASTATTAVAA                                       

OMA PÄÄOMA                                       

Peruspääoma 22 881 275 22 881 275 

Edellisten tilikausien yli/alijäämä -4 689 151 -5 281 809 

Tilikauden yli-/alijäämä 3 144 084 592 658 

OMA PÄÄOMA 21 336 208 18 192 124 

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT                                       

Lahjoitusrahastojen pääomat 377 133 399 708 

Muut toimeksiantojen pääomat 20 386 21 844 

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 397 519 421 552 

VIERAS PÄÄOMA                                       

Pitkäaikainen                                       

Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 15 652 459 15 283 850 

Pitkäaikainen 15 652 459 15 283 850 

Lyhytaikainen                                       

Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 2 817 106 6 502 820 

Saadut ennakot 98 673 21 409 

Ostovelat 1 334 126 2 138 195 

Muut velat 231 257 184 719 

Siirtovelat 1 107 949 1 196 443 

Lyhytaikainen 5 589 110 10 043 586 

VIERAS PÄÄOMA 21 241 569 25 327 436 

VASTATTAVAA 42 975 296 43 941 112 

   

Taseen tunnusluvut:   

Omavaraisuusaste, % 49,8 41,4 

Suhteellinen velkaantuneisuus % 52,0 64,7 

Kertynyt yli-/alijäämä, 1 000 euroa -1 545  -4 689  

Kertynyt yli-/alijäämä, euroa/asukas -309 -924 

Lainakanta 31.12.,1000 euroa 18 470 21 787 

Lainakanta 31.12., euroa/asukas 3 698 4 294 

Lainat ja vastuut, 31.12., 1000 euroa 18 662 21 982 

Lainat ja vastuut, 31.12. euroa/asukas 3 698 4 332 

Lainasaamiset 31.12., 1000  euroa 2 662 2 774 
   

Asukasmäärä  4994 5074 
 
 
Taseen tunnusluvut: 
 
Omavaraisuus-%  49,8 % 
 
=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. 
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Rahoitusvarallisuus euro/asukas -2 942 euroa 
 
= (saamiset + rahoitusarvopaperit + rahat ja pankkisaamiset)-(vieras pääoma-saadut ennakot)/asukas-
määrä 
 
Tunnusluku osoittaa likvidien varojen riittävyyden vieraan pääoman takaisinmaksuun.  
 
Suhteellinen velkaantuneisuus-% 52 % 
 
=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 alijäämä, 1000 euroa -1 545 
 
Kertynyt alijäämä euroa/asukas -309 
 
Lainakanta 31.12.  18 469 564,28 euroa       
 
=vieras pääoma-(saadut ennakot + ostovelat + siirtovelat + muut velat) 
 
Lainat euroa/asukas  3 698 euroa/asukas 
 
Kunnan lainakannalla tarkoitetaan korollista vierasta pääomaa. 
 
Lainasaamiset 31.12.  2 662 491 
 
= Sijoituksiin merkityt jvk-lainasaamiset ja muut lainasaamiset 
 
Lainasaamisilla tarkoitetaan pysyviin vastaaviin merkittyjä antolainoja kunnan omistamien ja muiden 
yhteisöjen investointien rahoittamiseen. 
 
Velat ja vastuut prosenttia käyttötuloista oli 52,3 
 
= 100 * (Vieras pääoma - Saadut ennakot + Vuokravastuut) /Käyttötulot  
 
Tunnusluku kertoo, kuinka paljon kunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun, 
silloin kun vieraaseen pääomaan rinnastetaan myös vuokravastuut. 
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KUNNAN KOKONAISTULOT JA -MENOT 
                    

     

TULOT   MENOT  

     

Toimintatuotot 4 108 151  Toimintakulut 36 058 877 

Verotulot 16 810 931  Korkokulut 172 377 

Valtionosuudet 19 719 889  Muut rahoituskulut 2 609 

Rahoitustuotot ja -kulut                   Tulorahoituksen korjauserät  

Korkotuotot 37 765    -Pysyvien vastaavien  

Muut rahoitustuotot 71 413  hyödykkeiden luovutustappiot  

Tulorahoituksen korjauserät   Investoinnit  

 - Pysyvien vastaavien     Investointimenot 945 434 

hyödykkeiden luovutusvoitot -52 062  Rahoitustoiminta  

Investoinnit     Pitkäaikaisten lainojen vähennys 1 817 106 

 Rahoitusosuuden investointimenoihin     Lyhytaikaisten lainojen vähennys 4 050 000 

 Pysyvien vastaavien luovutustulot 102 234    

Rahoitustoiminta     

  Antolainsaamisten vähennys 111 667    

  Pitkäaikaisten lainojen lisäys 2 550 000    

  Lyhytaikaisten lainojen lisäys     

  Oman pääoman lisäys     
 
 

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 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 

tilinpäätössiirtoja oli 3,7 miljoonaa euroa. Taseen loppusumma laski vuoteen 2019 verrattuna 265 
000 euroa. Konsernin lainat euroa/asukas ovat 5 568 euroa (6 011 euroa vuonna 2019).  
 

Kuntakonsernin kertynyt taseen alijäämä on –4 398 363 euroa (-7 915 158 euroa vuonna 2019). Kon-
sernialijäämä asukasta kohden on -880,73 euroa (-1 559,33 euroa vuonna 2019). Kuntakonsernin ta-
seen yli-/alijäämä on yksi kuntatalouden seurannan mittari. 
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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 3 144 084,36 euroa ylijäämää. 
 
Kunnanhallitus esittää, että vuoden 2020 tilikauden tulos 3 144 084,36 euroa kirjataan omaan 
pääomaan edellisten tilikausien yli-/alijäämäerään. 
 
Taseen alijäämäksi muodostuu edellä esitetyn kirjauksen seurauksena – 1 545 066,96 euroa. Asukasta 
kohden (31.12.2020 asukasluku on 4 994 henkilöä ) laskettu kertynyt alijäämä on 309 euroa.  
 
Kuntalain 115 §:n mukaan, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on 
esitettävä selvitys talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan talous-
suunnitelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi. 
  
Teuvan kunnan talouden tasapainottamiseksi on laadittu valtuuston hyväksymä talouden tasapainotta-
misohjelma, joka on sisällytetty vuoteen 2026 asti ulottuvaan taloussuunnitelmaan. Taloussuunnitel-
massa tilikauden tulos on ylijäämäinen myös vuonna 2021, jonka jälkeen tuloskehitys jatkuu suotui-
sana. Taustalla olevina oletuksina ovat säästöt niin kunnan omassa toiminnassa kuin sosiaali- ja ter-
veyspalveluiden kustannuksissa sekä valtionosuuksien ja verotulojen myönteinen kehitys. Suunnitel-
man mukaan taseeseen kertynyt alijäämä pystytään kattamaan kokonaisuudessaan suunnitelmakau-
della. 
 
Vuoden 2020 tuloslaskelmassa toimintamenot laskivat 2,06 prosenttia eli noin 0,3 miljoonaa euroa. 
Sosiaali- ja terveysmenot laskivat 2,6 prosenttia. 
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2. Talousarvion toteutuminen 
 

 

2.1. Käyttötalous  
 

KÄYTTÖTALOUS Tilinpäätös Budjetti+ Tilinpäätös Käyttö- 

TOIMIALAT 2019 
muutos-

budj. 2020 %       

       

Ylin päätöksenteko ja valvonta      

Toimintatuotot 18 416                                       

Toimintakulut -86 409 -80 000 -59 848 74,80 

Toimintakate/jäämä -67 993 -80 000 -59 848 74,80 

      
Hallinto     
Toimintatuotot 540 805 540 750 505 178 93,40 

Toimintakulut -24 213 036 -24 011 521 -23 789 779 99,10 

Toimintakate/jäämä -23 672 231 -23 470 771 -23 284 602 99,20 

      
Hyvinvointipalvelut     
Toimintatuotot 616 585 552 200 532 008 96,30 

Toimintakulut -7 636 693 -7 612 085 -7 311 501 96,10 

Toimintakate/jäämä -7 020 108 -7 059 885 -6 779 493 96,00 

      
Yhdyskuntarakenne     
Toimintatuotot 2 860 790 3 019 547 3 070 961 101,70 

Toimintakulut -5 000 877 -4 847 543 -4 897 749 101,00 

Toimintakate/jäämä -2 140 088 -1 827 996 -1 826 789 99,90 

      
Teuvan kunta yhteensä     
Toimintatuotot 4 036 595 4 112 497 4 108 151 99,90 

Toimintakulut -36 937 015 -36 551 149 -36 058 878 98,70 

Toimintakate/jäämä -32 900 419 -32 438 652 -31 950 726 98,50 
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  Sisäiset erät 1-12/2020 
Ylin  

päätöksenteko Hallinto 
Hyvinvointi- 

palvelut 
Yhdyskunta- 

rakenne Yhteensä 

Sisäiset  toimintatuotot           

3010 Liiketoiminnan myyntituotot                                                                                 

3006 Sisäiset vesi- ja jätevesimaksut                                   42 716   

3007 Sisäiset vesihuollon perusmaksut                                   21 689   

3010 
Liiketoiminnan myyntituotot yh-
teensä                                   64 405 70 421 

3141 Sisäiset muut myyntituotot   50 90     

3237 Sisäinen keittiöpalvelusten myynti                     5 168   

3276 Sisäiset pääsymaksut                                 1 811                   

3296 Sisäiset ateriamaksut                                                 22 260   

3299 Sisäinen  siivouspalvelujen myynti       446 591 446 591 

3531 Sisäiset tuotot/taloushallinto                 97 265                     

3532 Sisäiset tuotot/henkilöstöhallinto                 76 050                     

3533 Sisäiset tuotot/ tietohallinto                 212 606                     

3534 Sisäiset tuotot/ liikunta-alueet                     60 313   

3536 Ruokapalvelujen vyörytystulot                                                 437 459   

3001 Myyntituotot yhteensä                 385 971 1 901 1 036 197 1 424 069 

3535 Kiinteistökust. Vyörytystulot                     595 686   

3410 Sisäiset vuokratuotot yhteensä       595 686 595 686 

3537 Sisäiset tuotot/poistot                     714 413 714 413 

3400 Muut toimintatuotot yhteensä                     1 310 099 1 310 099 

3000 SISÄISET TUOTOT YHTEENSÄ                 385 971 1 901 2 346 295 2 734 168 

             

Sisäiset  toimintakulut           

4411 Sisäiset ravitsemuspalvelut -716 -3 350 -12 710 -266   

4441 Sisäiset koulutus-ja kulttuuripalv.     -1 761     

4946 Ruokapalvelujen vyörytys                   -395 846 -41 613   

4949 Sisäiset siivouspalvelut     -361 673 -84 918 -446 591 

4471 Sisäiset muut palvelut   -50 -140     

4300 Palvelujen ostot yhteensä -716 -3 400 -772 131 -126 797 -903 044 

4521 Sisäiset elintarvikkeet                   -10 385     

4574 Sisäiset vesimaksut                                                 -64 405   

4500 
Aineet, tarvikkeet ja tavarat yh-
teensä     -10 385 -64 405 -74 790 

4821 Sisäiset rak.ja huoneist. vuokrat           

4945 Kiinteistökustannusten vyörytykset   -17 683 -527 710 -50 292   

4801 Sisäiset vuokrat yhteensä   -17 683 -527 710 -50 292 -595 686 

4941 Taloushallinnon kust. vyörytys                 -3 900 -22 663 -70 702   

4942 Henkilöstöhallinto kust.vyörytys                 -1 643 -56 384 -18 024   

4943 Tietohallinnon kust. vyörytys                 -8 079 -184 797 -19 730   

4944 Liikunta-alueiden kust. vyörytys                   -60 313     

4947 Muut sisäiset/poistot                   -692 877 -21 537 -714 413 

4900 Muut toimintakulut yhteensä   -13 622 -1 017 034 -129 992 -1 160 648 

4000 SISÄISET KULUT YHTEENSÄ -716 -34 705 -2 327 260 -371 487 -2 734 168 
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TALOUSARVION TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU    
       

 Talousarvio 
Talousarvio 

muutos Talousarvio Tilinpäätös Käyttö- Poik- 

 2020 2020 +muutos 2020 % keama 

       
TULOSLASKELMA                                                                                        
TOIMINTATUOTOT                                                                                        
Myyntituotot 1 657 890 -20 000 1 637 890 1 610 715 98,3 -27 175 
Maksutuotot 524 007 -48 000 476 007 631 657 132,7 155 650 
Tuet ja avustukset 123 500                123 500 146 356 118,5 22 856 
Muut toimintatuotot 1 875 100                1 875 100 1 719 424 91,7 -155 676 
TOIMINTATUOTOT 4 180 497 -68 000 4 112 497 4 108 151 99,9 -4 346 
TOIMINTAKULUT                                                                                      
Henkilöstökulut -9 123 740                -9 123 740 -8 870 988 97,2 252 752 
Palvelujen ostot -24 504 167 -237 000 -24 741 167 -24 580 892 99,4 160 275 
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 497 550                -1 497 550 -1 497 900 100 -350 
Avustukset -413 700                -413 700 -396 981 96 16 719 
Muut toimintakulut -774 992                -774 992 -712 117 91,9 62 875 
TOIMINTAKULUT -36 314 149 -237 000 -36 551 149 -36 058 878 98,7 492 271 
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -32 133 652 -305 000 -32 438 652 -31 950 726 98,5 487 926 
Verotulot 16 654 000                16 654 000 16 810 931 100,9 156 931 
Valtionosuudet 18 339 704 1 473 334 19 813 038 19 719 889 99,5 -93 149 
Rahoitustuotot ja -kulut                                                                                      
Korkotuotot 25 000                25 000 37 765 151,1 12 765 
Muut rahoitustuotot 46 215                46 215 71 413 154,5 25 198 
Korkokulut -386 500                -386 500 -172 377 44,6 214 123 
Muut rahoituskulut -4 715                -4 715 -2 609 55,3 2 106 
Rahoitustuotot ja -kulut -320 000                -320 000 -65 808 20,6 254 192 
VUOSIKATE 2 540 052 1 168 334 3 708 386 4 514 286 121,7 805 900 
Poistot ja arvonalentumiset                                                                                      
Suunnitelman mukaiset poistot -1 400 000                -1 400 000 -1 370 202 97,9 29 798 
Poistot ja arvonalentumiset -1 400 000                -1 400 000 -1 370 202 97,9 29 798 
TILIKAUDEN TULOS 1 140 052 1 168 334 2 308 386 3 144 084 136,2 835 698 
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 1 140 052 1 168 334 2 308 386 3 144 084 136,2 835 698 
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 Talousarvio Ta-muutos Ta + muutos Toteutuma Poikkeama 

 2020 2020 2020 2020                

      
Verotulot                                                                              

Kunnan tulovero 14 535 000  14 535 000 14 829 775 294 775 

Kiinteistövero 1 141 000                1 141 000 1 002 177 -138 823 

Osuus yhteisöveron tuotosta 978 000                978 000 978 979 979 

Verotulot yhteensä 16 654 000  16 654 000 16 810 931 156 931 
 
 
 
 
   

 
 
     

 

Talousar-
vio Ta-muutos Ta+muutos   Toteutuma Poikkeama 

 2020 2020 2020 2020                

      
Valtionosuudet                                                                              

Yleinen valtionosuus    16 923 146  
Kunnan opetus- ja kult.toim. valtionos.                                              -434 732  
Verotulomenetysten kompensaatio    3 231 475  

Valtionosuudet yhteensä 18 339 704 1 473 334 19 813 038 19 719 889 -93 149 
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TULOVERO JA KIINTEISTÖVERO %-VERTAILU    

Kunnan tulovero Tulovero  Verotettava tulo Muutos    
  %  1 000 €  %    
          

2014  22,0  73 631      
2015  22,0  72 009  -2,2    
2016  22,0  73 681  2,3    
2017  22,0  70 651  -4,1    
2018  22,5  71 619  1,4    
2019  22,5  72 591  1,4    
2020  22,5        

          
Kiinteistöveroprosentit 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

          
Yleinen kiinteistövero-% 0,80 0,90 0,95 1,00 1,05 1,05 1,05 
Vakituisen asumisen % 0,50 0,50 0,50 0,55 0,60 0,60 0,60 
Muiden asuinrakennusten % 0,80 0,90 0,95 1,00 1,30 1,30 1,30 
Voimalaitoksen %  0,80 0,90 0,95 1,00 3,10 3,10 3,10 
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TALOUSARVION RAHOITUSOSAN TO-
TEUMISVERTAILU Talousarvio Ta-muutos 

TA    
+muutos Toteutuma Käyttö- Poikkeama 

  2020 2020 2020 2020 %  

        

                                                                                       

Toiminnan ja investointien rahavirta                                                                                       

Toiminnan rahavirta                                                                                       

Vuosikate  2 540 052 1 168 334 3 708 386 4 514 286 121,7 805 900 

Tulorahoituksen korjauserät                  -22 500 -52 062 231,4 -29 562 

Toiminnan rahavirta  2 517 552 1 168 334 3 685 886 4 462 224 121,1 776 338 

Investointien rahavirta                                                                  
Investointimenot  -2 832 000                -2 832 000 -953 609 33,7 1 886 566 

Rahoitusosuuden investointimenoihin                                                                  

Pysyvien vast. hyödykkeiden luov.tulot  52 500                52 500 110 409 210,3 49 734 

Investointien rahavirta  -2 779 500                -2 779 500 -843 200 30,3 1 936 300 

Toiminnan ja investointien rahavirta  -261 948 1 168 334 906 386 3 619 024 399,3 2 712 638 

Rahoituksen rahavirta        
Antolainauksen muutokset                                                                  
Antolainasaamisten lisäys  -690 000  -690 000 0 0,0 -690 000 

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

Antolainauksen muutokset  -545 000                -545 000 111 667 -20,5 -656 667 

Lainakannan muutokset        
Pitkäaikaisten lainojen lisäys  2 090 000                2 090 000 2 550 000 122,0 -460 000 

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

Lyhytaikaisten lainojen muutos                                               -4 050 000  -4 050 000 

Lainakannan muutokset  90 000                90 000 -3 317 106 -3685,7 -4 692 894 

Muut maksuvalmiuden muutokset        

Toimeksiantojen varojen ja muutokset     -15 439  -15 439 

Vaihto-omaisuuden muutos     815  815 

Saamisten muutos     243 387  243 387 

Korottomien velkojen muutos     -768 762  -768 762 

Muut maksuvalmiuden muutokset     -539 999  -539 999 

Rahoituksen rahavirta  -455 000                -455 000 -3 745 438  -3 290 438 

Rahavarojen muutos  -716 948 1 168 334 451 386 -126 414 -28,0 -577 800 
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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. 
 
Vuoden 2020 talousarviossa toimintamenot ovat 80.000 euroa. Toteutuma oli -60 546 euroa. 
 
 

YLIN PÄÄTÖKSENTEKO JA  
VALVONTA KÄYTTÖTALOUS Tilinpäätös      Budjetti+ Tilinpäätös Käyttö- 

 2019      muutos    2020 %       

          

TOIMINTATUOTOT 18 416                                       

TOIMINTAKULUT -86 409 -80 000 -59 848 74,80 

Sisäiset kulut -622  -716  
Tulos -68 614 -80 000 -60 564  

 

2.2.1. Kunnanvaltuusto 

 
Kunnanvaltuustolla oli vuonna 2020 yhteensä viisi kokousta. 
 
Maaliskuun kokouksessa kunnanvaltuusto käsitteli Terveystalo-hankkeen suunnittelukustannusten 
alaskirjausta, Lainan myöntämistä teollisuushallin rakentamiseksi, talouden tasapainottamisohjelman 
täytäntöönpanoa: kokouskustannusten pienentäminen, tarkastuslautakunnan arviointikertomukses-
saan esittämiä kysymyksiä kunnanhallitukselle, sidonnaisuusilmoituksia, Teuvan kunnan hyvinvointi-
kertomuksen vuodelta 2019 sekä Teuvan kunnan henkilöstöraportin vuodelta 2019. 
 

 
 
 
Kesäkuun kokouksessa käsiteltiin vuoden 2019 talousarvion muutos, lisämäärärahojen myöntäminen, 
tarkastuslautakunnan arviointikertomus tilivuodelta 2019, tilikauden 2019 tilinpäätös, tilintarkastusker-
tomus ja vastuuvapaus, osavuosikatsaus 30.4.2020, valtuutettu Sakari Varalan eroaminen Teuvan kun-
nan luottamustoimista, valtuutettu Jukka Leppäniemen eronpyyntö Teuvan kunnan luottamustehtä-
vistä, poikkeusolojen sähköisten kokousten järjestäminen Teuvan kunnassa, muutos hallintosääntöön, 

2.3.2020 ennen valtuuston kokousasioiden 
käsittelyä annettiin Tasavallan presidentin 
6.12.2019 myöntämä Suomen valkoisen ruu-
sun ritarikunnan I luokan mitali maanraken-
nusammattiamies Asko Aarne Aallolle. 
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Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymän (SEK) purkusopimus, selvitys aloitteista 2020 ja sidonnai-
suusilmoitukset. 
 
Kesäkuun valtuuston kokous oli historiallinen, koska se oli Teuvan kunnan ensimmäinen etäyhteydellä 
järjestetty valtuuston kokous. 
 
Syyskuun kunnanvaltuuston kokouksessa käsiteltiin: 

- Talousarvion osavuosikatsaus 31.8.2020 
- Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymän (SEK) purkusopimus 
- Etelä-Pohjanmaan liiton uusi perussopimus 1.1.2021 alkaen 
- Teuvan kunnan takaus Suupohjan Seutuverkko Oy:n lainalle, marginaalimuutos 3.9.2020 - 

2.9.2023 
- Teuvan kunnan osallistuminen Suupohjan Kehittämisyhdistys ry:n / Leader Suupohjan paikalli-

sen kehittämisstrategian /LEADER-ohjelman sekä LEADER-toimintaryhmän rahoitukseen vuo-
sina 2021 – 2027 

- Kunnan varaedustajan nimeäminen Etelä-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuustoon 
- Eronpyyntö keskusvaalilautakunnan jäsenyydestä 
- Selvitys aloitteista 2020: Ilmoitus järjestyslain rikkomisesta Teuvan kirkonkylässä 

 
Marraskuun kunnanvaltuuston kokouksessa käsiteltiin kunnan tuloveroprosentti ja kiinteistöveropro-
sentit vuodelle 2021, Anna-Kaisa Riskulan eronpyyntö luottamustoimista ja sidonnaisuusilmoitukset. 
 
Joulukuun kunnanvaltuuston kokouksessa päätettiin seuraavista asioista: 

- Muutokset vuoden 2020 talousarvioon 
- Vuoden 2021 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2022-2026 
- Teuvan kunnan hallintosääntö 1.2.2021 alkaen 
- Teuvan kunnan osallisuusohjelma 
- Teuvan kunnan elinkeino- ja hankintastrategian päivittäminen 
- Valtuutettujen lukumäärä kunnanvaltuustossa valtuustokaudella 2021-2025 
- Etelä-Pohjanmaan pelastustoimen yhteistoimintasopimus 1.1.2021 alkaen 
- Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessaan esittämät kysymykset kunnanhallitukselle. 
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2.2.2. 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 toimintavuonna seitsemän kokousta, joissa käsiteltiin yhteensä 25 pykälää. 
Hyvinvointivaliokunnan tehtävät ovat toteutuneet mm. ohjaamalla kunnanhallituksen päätettäväksi me-
nevien asioiden valmistelua, kuulemalla asiantuntijoita, tutustumalla olemassa olevien kuntapalvelui-
den nykytilaan ja ohjaamalla yhteisöjen avustuksia sekä henkilöstö- ja palvelurakennetta koskevien 
asioiden valmistelua.  
 
Hyvinvointivaliokunta on käsitellyt kokouksissaan uu-
den päiväkodin suunnittelun vaihetta, varhaiskasva-
tuksen tulevaisuuden näköaloja sekä kunnan hyvin-
vointikertomusta. Lisäksi valiokunnassa on käsitelty 
oppilaskuljetusten kilpailutusprosessia, useita val-
tuustoaloitteita sekä osallistuvan budjetoinnin ideoita. 
Valiokunta on linjannut myös painopistealueet liikun-
nan, nuorison ja kulttuurin toiminta-avustuksille. Vuo-
den aikana valiokunta käsitteli kokouksessaan poik-
keusolojen vaikutuksia hyvinvointipalveluihin varsin-
kin koulujen ja varhaiskasvatuksen näkökulmasta, 
mutta myös lastensuojelun ja perhetyön ajankohtai-
sen tilanteen kautta. Hyvinvointivaliokunta mm. hy-
väksyi osallistuvan budjetoinnin äänestykseen lähe-
tettävät 30 000€:n ideat sekä käsitteli nuoriso-, liikunta- ja kulttuuripalveluiden tilannetta poikkeus-
oloissa sekä vapaa-aikasihteerin eläköitymisen jälkeisiä vaihtoehtoisia henkilöstön uudelleenjärjeste-
lyitä.  
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2.2.3. 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. 
 
Yhdyskuntarakennevaliokunnalla on ollut toimintavuonna viisi kokousta. Helmikuussa esityslistalla oli 
talouden tasapainottamisohjelma ja yhdyskuntarakennevaliokunnan osallistuminen osaltaan tasapai-
notukseen talkookokouksen muodossa. Valiokunnassa käsiteltiin myös kuntalaisaloitteena tullutta tie-
asiaa sekä valtuustoaloitetta pyörätien osalta. Toukokuun kokouksessa käsiteltiin päiväkodin rakenta-
mista, Suksen sillan korjausta ja viemäriverkostojen vuotomääriä. Kesäkuussa käsiteltiin huleve-
siviemäröinnin vaihtoehtokartoituksen nykytilaa ja katuvalaistuksen rakentamisen periaatteita. 
 

 
Helmikuussa järjestettiin Elinvoimainen taa-
jama -hankkeen osalta asukastilaisuus, jossa 
esiteltiin hankkeen parissa tehdyn selvitystyön 
tuloksia. Yhdyskuntarakennevaliokunnan jä-
senet osallistuivat tilaisuuteen (kuva).  
 
 
 
 
 
 
 

Marraskuun kokouksessa tarkennettiin katuvalaistuksen rakentamisen pisteytysmallia siten, että tar-
kennetussa mallissa eri kohteiden vertailupisteet lasketaan pituusyksikköä kohti. Vuoden viimeisessä 
kokouksessa käytiin myös läpi yhdyskuntarakennetoimialan talousarviovalmistelua vuodelle 2021.  
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2.2.4. Tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja 

 
Tarkastuslautakunta kokoontui vuoden aikana 11 kertaa. 
 
Teuvan kunnan tilintarkastusyhteisö on KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy. Tilintarkastaja on JHT-, HT 
–tilintarkastaja Ilari Karhu. 
 
 

2.3. Hallinto 
 
Hallinnon tavoitteet vuodelle 2020 
 

- Talouden tasapainottamisohjelman toteuttaminen ja seuranta 
- Yhdyskuntarakenteen ja hallinnon yhteistyönä toteutetun omaisuuskartoituksen täytäntöönpano 
- Sote-uudistukseen valmistautuminen 
- Yritysvaikutusten arvioinnin käyttöönotto päätöksenteossa 
- Kunnan viestintään kohdistuvat toimenpiteet 
- Henkilöstöstrategian päivitys 
- Sisäisen valvonnan ohjeistuksen päivittäminen 
- Markkinointisuunnitelman toteuttaminen 

- Elinkeinostrategian päivitys 

- Konserniohjeen päivitys 

 

2.3.1. Talous 

 
Hallinnon käyttötalousosan ulkoisten toimintakulujen toteutuma oli -23 789 779 euroa. Summa sisältää 
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymältä (LLKY) tilattavat sosiaali-, terveys- ja ympäristöpalve-
lut, jotka muodostivat 88,6 prosenttia hallinnon kustannuksista. Teuvan nettomaksuosuudeksi vuonna 
2020 oli LLKY:n talousarviossa määritetty 21 miljoonaa euroa. Kunnanvaltuusto myönsi sosiaali- ja 
terveyspalveluihin 236 577 euron lisämäärähän, joten maksuosuus oli tämä huomioiden yhteensä 
21 202 627 euroa. 
 
Teuvan kokonaismaksuosuudeksi muodostui 21 083 602 euroa. LLKY:stä saadun selvityksen mukaan 
Teuvan koko vuoden toteuma alittui 119 025 euroa. Lisätalousarviossa Teuvalle kohdennettiin korona-
kustannuspaikan 236 577 euroa. Sosiaalipalveluissa ylittävät varsinkin lapsiperheiden palvelut: jälki-
huolto, perhehoito ja laitoshoito. Hoidon ja hoivan palveluissa ylittävät vastaanoton ja korona-kustan-
nuspaikan lisäksi intervalli- ja kuntoutusyksikkö. Erikoissairaanhoidossa on suuri alitus. 
 
Alla olevassa taulukossa esitetään LLKY:n maksuosuuksien kehitys vuodesta 2013 eteenpäin. 
 

Kunta TP 2013 TP 2014 TP 2015 TP 2016 TP 2017 TP 2018 TP 2019 TP 2020 

Isojoen kunta 9 793 840 9 621 813 9 740 489 9 207 381 9 565 115 9 955 860 9 693 504 9 444 275 

Karijoen kunta 5 509 213 5 654 940 5 458 756 5 451 189 5 675 235 6 136 572 6 377 545 5 689 228 

Kauhajoen kaupunki 48 959 780 49 707 594 53 298 070 52 664 854 50 430 758 52 959 718 53 723 942 56 188 832 

Teuvan kunta 22 015 560 22 600 518 22 175 741 22 840 102 21 799 876 21 309 038 21 646 708 21 083 602 

Maksuosuudet yht. 86 278 393 87 584 865 90 673 056 90 163 526 87 470 984 90 361 188 91 441 699 92 405 937 

 
Lisäksi ennen kuntayhtymään siirtymistä syntyneet sosiaali- ja terveyspalveluhenkilöstön eläkevastuut 
olivat 505 439 euroa (2,12 prosenttia) hallinnon menoista.  
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Hallinnon talousarviossa ovat mukana LLKY:n lisäksi muut merkittävät seudulliset palvelutuottajat ku-
ten Suupohjan Seutupalvelukeskus Oy (SPK) ja Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä (SEK), jonka 
toiminta on tilikauden päättyessä päättymässä.  
 
Kokonaisuudessaan hallinnon toimintakatteen toteuma budjettiin nähden oli 99,1 prosenttia. 
 
Valtiovarainministeriö ilmoitti kunnille 4.8.2020 päivätyllä kirjeellään (VN/136842020) kuntien harkin-
nanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakemisesta vuonna 2020. Kirjeen mukaan kunnan valtion-
osuutta voidaan kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 30 §:n mukaan korottaa hake-
muksesta harkinnanvaraisesti valtion talousarvion rajoissa, jos kunta ensisijaisesti poikkeuksellisten tai 
tilapäisten kunnallistaloudellisten vaikeuksien vuoksi on lisätyn taloudellisen tuen tarpeessa. Sen arvi-
oinnissa otetaan huomioon myös paikalliset erityisolosuhteet. Harkinnanvaraisen avustuksen kritee-
reissä huomioidaan myös koronakriisin vaikutukset, jotka on eriteltävä hakemuksessa. Kunnanhallitus 
päätti hakea 1,1 miljoonaa euroa harkinnanvaraista valtionosuutta kokouksessaan 24.8.2020 (172 §). 
Teuvan kunta sai Valtiovarainministeriöltä 19.11.2020 päivätyn päätöksen (VN/13684/2020) kuntien 
harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen myöntämisestä vuonna 2020. Teuvan kunnalle ei myön-
netty harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta. 
 
Automaattinen talousraportointi ja tulorekisteri 
 
Kaikkien kuntien ja kuntayhtymien taloustietojen automaattinen raportointi alkaa vuodesta 2021 lähtien. 
Taloustiedot raportoidaan sen jälkeen yhtenäisessä muodossa Valtiokonttorille. Jokaisessa kunnassa 
käydään läpi laajalla joukolla yleisiä ohjeita, miten tapahtumat kirjataan ja raportoidaan sekä automaat-
tisen raportoinnin sisällön tuottamista. Raportoinnin yhtenäisyys helpottaa jatkossa mm. kuntien kus-
tannusten vertailua keskenään. 
 
Tulorekisteri on kansallinen sähköinen tietokanta, johon on kerätty vuoden 2019 alusta saakka tiedot 
maksetuista palkoista, eläkkeistä ja etuuksista. Tulorekisteriä laajennetaan ensi vuoden alusta siten, 
että kunnat ja kuntayhtymät siirtyvät käyttämään tulorekisteriä oman tehtävänsä hoitamiseen. Ensivai-
heessa sitä käytetään varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen määrittämiseen. Lisäksi Katso-tunnisteen, 
joka on ollut pitkään sähköisen tunnistautumisen väline, avain sähköisiin palveluihin, sijasta julkishal-
linnon palvelut siirtyvät käyttämään vahvaa sähköistä Suomi.fi-tunnistautumista. 
 
Maakunta- ja sote-uudistus 
 
Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 20.4.2020 (75 §) Teuva kunnan osallistuvan Tulevaisuuden so-
siaali- ja terveyskeskus -hankkeeseen.  
 
Osana sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudistusta sosiaali- ja terveysministeriö myöntää vuosina 
2020–2023 valtionavustuksia sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämis- ja kokeiluhankkeille sekä toimin-
nan käynnistämishankkeille. Etelä-Pohjanmaan kuntien sote-kokous (22.10.2019 §16) päätti Tulevai-
suuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeen hallinnoijaksi Seinäjoen kaupungin. Hankehakemus on 
valmisteltu yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntien, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoito-
piirin, Tuki- ja osaamiskeskus Eskoon, Perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen toimintayk-
sikkö Aksilan sekä Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus SONet BOTNIAn kanssa.  
 
Hankevalmistelun ohjausrakenteena on toiminut kuntajohtajafoorum, Etelä-Pohjanmaan SOTE poliitti-
nen ohjausryhmä sekä Etelä-Pohjanmaan SOTE maakunnallinen asiantuntijaryhmä. Valmistelussa on 
hyödynnetty aikaisemman SOTE –valmistelun materiaali sekä muodostettuja työryhmiä ja käynnissä 
olevia kehittämishankkeita. 
 
Hankesuunnitelmassa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintojen kehittäminen on koottu kolmeen toimin-
talinjaan:  
- Tietojohtamisen vahvistaminen; 
- Kotona asumisen tukeminen; 
- Palveluun ja hoitoon pääsyn varmistaminen.  
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Hankeaika on 1.6.2020-31.12.2022. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 2 800 028 euroa. 
 
Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 11.5.2020 (95 §) Teuvan kunnan sitoutumisesta Sote-rakenneuu-
distusta tukeva alueellinen valmistelu 2020-2021 Etelä-Pohjanmaalla -hankkeeseen. 
 
Haettavalla valtionavustuksella tuetaan ja jatketaan aiemmin käynnissä ollutta sote-maku-valmistelu-
työtä keskittyen nyt hallitusohjelman mukaisesti erityisesti soten maakunnalliseen kehittämiseen. Aiem-
massa valmistelussa luodut yhteiset valmistelun toimintamallit ja käytänteet ovat edelleen käytettä-
vissä. 
 
Hankekokonaisuuden tavoitteet ja toimenpiteet on määritelty maakunnan keskeisten kehittämistarpei-
den pohjalta. Tavoitteena on kehittää ja yhtenäistää maakunnan järjestämistehtävää, ohjausta ja tuot-
tamisen toimintamalleja sosiaali- ja terveydenhuollossa. Kehittämistoimenpiteiden avulla maakunnan 
asukas saa tarpeenmukaiset, laadukkaat ja oikea-aikaiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Han-
kekokonaisuuden avulla pyritään vaikuttamaan kustannuskehityksen hillintään. Hankekokonaisuus 
muodostuu kolmesta osa-alueesta, joiden päätavoitteet ovat: 
 
- Osa-alue 1: Alueella on yhtenäisemmät järjestämistehtävään liittyvät palvelurakenteen ja 

ohjauksen toimintamallit. 
 
- Osa-alue 2: Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluverkkoa ja palvelukokonaisuuksia joh-

detaan ja ohjataan strategisesti alueen erityispiirteet huomioiden, tiedolla johtamisen kei-
noin. 

 
- Osa-alue 3: Alueella on toimivia palveluprosesseja, joissa sähköisiä asiointipalveluja sekä 

digitaalisia työvälineitä hyödynnetään oleellisena osana toimintaa. 
 
Etelä-Pohjanmaan rakenneraha-hankkeen kokonaistalousarvio on noin 4,1 miljoonaa euroa. 
 

2.3.2. Hallinto 

 
Vuonna 2020 kunnanhallituksella oli yhteensä 27 kokousta, joista viisi pidettiin sähköisenä päätöksen-
tekomenettelynä. Kunnanhallitus käsitteli yhteensä 290 asiaa. 
 
Kunnanhallitus käsitteli loppuvuoden 2020 aikana hallintouudistuksen tarvetta kahdessa iltakoulussaan 
ja kahdessa kunnanhallituksen kokouksessa 23.11.2020 (253 §) ja 7.12.2020 (263 §). Keskustelujen 
pohjalta päädyttiin esittämään uudistettua hallintomallia, jossa kunnan toiminnot jaetaan kolmeen toi-
mialaan, jotka ovat osallisuus, oppiminen ja elinvoima. Osallisuuden toimialaan kuuluvat päätöksen-
teko, toimielimet, vaalit, järjestöyhteistyö, hankkeet, osallistuva budjetointi, terveyden ja hyvinvoinnin 
edistäminen, nuoriso-, liikunta- ja kulttuuripalvelut, kirjasto, viestintä ja ehkäisevä päihdetyö. Oppimisen 
toimialaan kuuluvat varhaiskasvatus, esi-, perus- ja lukio-opetus, kansalaisopisto, joukkoliikenne ja 
henkilöstöasiat. Elinvoiman toimialaan kuuluvat elinvoima, yhdyskuntarakenne, työllisyys ja konser-
niohjaus sekä talous. Nykyiseen tapaan kunnanhallitus nimeää toimialajohtajat toimialan johtavien vi-
ranhaltijoiden joukosta. Hallintojohtajan virka ehdotettiin muutettavaksi osallisuusjohtajan viraksi. Ta-
louspäällikköpalveluita suunniteltiin toteutettavaksi ostopalveluna, mutta valmistelun edetessä päädyt-
tiin malliin, jossa kunnan palvelukseen palkataan taloussihteeri.  Uudessa mallissa valiokuntia olisivat 
hyvinvointi- ja elinvoimavaliokunta. Vuoden vaihtuessa hallintouudistuksen valmistelu oli pitkällä. 
 
Hallintosääntöön tehtiin vuoden loppupuolella päivityksiä. Teuvan kunnassa on edellisen kerran laadittu 
laajempi hallintosääntöuudistus kuntalain edellyttämien muutostarpeiden ja valiokuntamalliin siirtymi-
sen vuoksi 1.6.2017 alkaen. Lisäksi hallintosääntöön on tehty yksi täydennys kesäkuussa 2020 koskien 
sähköisten kokousten järjestämistä. Kesäkuussa 2017 voimaan astuneeseen hallintosääntöön todettiin 
laajempia päivitystarpeita tiedonhallintalain edellyttämien tarpeiden vuoksi. Muilta osin 
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hallintosäännössä tehty pienempiä korjauksia ja täydennyksiä mm. muuttuneen lainsäädännön tai teh-
tävien muutosten vuoksi. Kunnanvaltuusto hyväksyi päivitetyn hallintosäännön kokouksessaan 
14.12.2020 (§ 58). 
 
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 4.3.2020. Vanhus- ja vammaisneuvoston vieraana oli laatu- 
ja vapaaehtoistyön koordinaattori Jaana Auressalmi Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymästä. 
Auressalmi esitteli mm. palveluopasta ikäihmisten palveluista ja LLKY:n saattohoitotyöryhmän toimin-
taa. Henriikka-kodin kuntosalin käyttö keskustelutti vanhus- ja vammaisneuvostoa. Asia on nostettu 
esiin myös Teuvan kunnanvaltuustossa 2.3.2020. Vanhus- ja vammaisneuvosto päätti, että neuvoston 
puheenjohtaja Irma Harjula ja sihteeri Pia Valtonen laativat kannanoton asiasta. Se osoitetaan Teuvan 
kunnanhallitukselle ja LLKY:n johtokunnalle. 
 
Vanhus- ja vammaisneuvoston vuoden toinen kokous oli 30.9.2020. Korontilanne rajoitti normaalivuo-
desta poiketen neuvoston toimintaa ja kokoontumisia. Kokouksessa tekninen johtaja Matti Hakola esit-
teli äänestyksen voittaneen idean, ulkokuntosalipuiston, valmistelua. Yhdessä valmisteltiin valtakunnal-
lisen vanhustenviikon tapahtumia, joista seutukunnallinen yhteinen ulkoilutapahtuma jouduttiin myö-
hemmin peruuttamaan koronatilanteen vuoksi. Kokouksessa myös keskusteltiin maakunnallisten van-
hus- ja vammaisneuvostojen toiminnasta sekä muista ajankohtaisista aiheista.  
 
Nuorisovaltuusto aloitti kauden järjestäytymisko-
kouksella 14.1. nuorisotila Klubilla. Järjestäytymisko-
kouksessa pelattiin mm. osallisuuspeliä. Toinen ko-
kous pidettiin 24.1. talkookokouksena Parrassa ja se 
toimi samalla nuorisovaltuuston ryhmäytymisret-

kenä, joka mahdollisti 
hyvän ryhmähengen 
kaudelle. Parrassa 
suunniteltiin yhdessä toi-
mintasuunnitelma ja ide-
oitiin tulevaa kautta. Kol-
mas kokous oli 3.3. Klu-
billa ja kokouksessa ide-
oitiin kesän kampanjoita. 
Neljäs kokous pidettiin 
etäkokouksena 14.4. 
google hangoutsissa. 
Kokouksessa suunniteltiin uudelleen kesän tapahtumia valitsevan koronati-
lanteen vuoksi ja aloitettiin tehdä yhteistyötä Kauhajoen nuorisovaltuuston 

kanssa. Kauhajoen nuorisovaltuuston kanssa aloitettiin suunnittelemaan nuorille tapahtumaa. Nuoriso-
valtuusto kokoontui toukokuussa etänä google hangoutissa. Kesäkuussa pidettiin piknikki yhteistyössä 
Teuvan nuorisopalveluiden kanssa Teuvan nuorille. Elokuussa Nuva järjesti roskienkeräystempauksen 
sekä kokoontui keskustelemaan syksyn suunnitelmista. Loppuvuoden aikana suunnitelmissa on paran-
taa lukion ja yläkoulun opiskeluympäristöä hankkimalla mm. välitunneille tekemistä ja muuta oppilaiden 
toivomia asioita. Loppusyksyllä nuorisovaltuusto suunnitteli ja järjesti infotilaisuuden koululla. Tavoit-
teena oli saada seuraavalle kaudelle uusia hakijoita. Nuorisovaltuuston sosiaalisen median kanavissa 
mainostettiin Etelä-Pohjanmaan liiton Unelmakökkä-kilpailua. Nuorisovaltuusto kyseli lukion ja yläas-
teen oppilailta, mitä he kaipaisivat kouluun. Toivomusten perusteella lukiolle lahjoitettiin tyynyjä ja peit-
toja. Yläasteelle lahjoitettiin liikuntavälineitä nuorten liikkumista tukemaan. Loppuvuoden aikaa nuori-
sovaltuusto suunnitteli vaalit, joita ei pidetty vähäisen hakijamäärän vuoksi.  Nuvan hallitus teki seuraa-
van kauden nuorisovaltuustolle ehdotuksen ryhmäytymisviikonlopusta. Nuorisovaltuusto koristeli 
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kuusen kunnan joulukuusipuistoon. Kuusen teemana oli korona. Nuvan hallitus järjesti seuraavalle nuo-
risovaltuustolle järjestäytymiskokouksen. 
 

2.3.3. Henkilöstö 

 
Vuodenvaihde on henkilöstöasioissa tyypillisesti edellisen vuoden raportoinnin ja loppuunsaattamisen 
aikaa. Alkuvuoden aikana esimerkiksi laadittiin henkilöstöraportti vuoden 2019 toiminnasta, koulutus-
korvaushakemus ja korvaushakemus työterveyshuollon kustannuksista edelliseltä vuodelta. Henkilös-
töraporttia käsiteltiin kunnanvaltuustossa 2.3.2020. Raportti antaa tietoa henkilöstövoimavarojen arvi-
oinnista ja käytöstä ja niiden muutoksista. Koko henkilöstön kehityskeskustelut toteutettiin normaaliai-
kataulussa alkuvuodesta 2020. Muutamissa yksiköissä on ollut aikataulullisia viivästyksiä koronavirus-
pandemian vuoksi.  
 
Vuosina 2018 ja 2019 on toteutettu yhteistyössä työsuojelun kanssa koko henkilöstölle suunnattua yh-
teistä koulusta. Teemoina ovat olleet varhainen tukeminen ja työyhteisötaidot. Näistä kokemuksista 
opittuja hyviä käytäntöjä jatketaan. Työsuojelupäällikkö on kiertänyt eri toimipisteissä kertomassa mm. 
varhaisen tuen mallin ja päihdeohjelman päivityksistä. Päihdeohjelmaan kuuluvat satunnaispuhallutuk-
set, jotka suorittaa työsuojelu ja työterveyshuolto, aloitettiin mutta toiminta keskeytettiin koronan vuoksi. 
Satunnaispuhallutuksia jatketaan koronatilanteen laannuttua, kunhan eri työyksiköissä kiertäminen on 
taas mahdollista. Henkilöstölle oli suunniteltu päihdetyöhön keskittyvä luento, mutta sen ajankohta on 
siirretty vuoteen 2021.  
 
Henkilöstöasioihin on päätetty panostaa kohdistamalla yhden henkilön työpanoksesta 40 % niiden ke-
hittämiseen. Kehittämiskohteet ovat ensimmäisessä vaiheessa mm. henkilöstökyselyn toteuttaminen, 
henkilöstökertomuksen sisällön ja raportoinnin kehittäminen, kesätyöprosessin uudistaminen, ns. läh-
töhaastattelukäytännön käynnistäminen sekä rekrytoinnissa eri esimiesten avustaminen. Koronavi-
rusepidemia sekoitti aikatauluja, mutta mm. kesätyöprosessi uudistettiin onnistuneesti. Teuvan kunnan 
kesätyöpaikat nuorille olivat avoinna 27.1. – 28.2.2020 välisen ajan. Ilmoitus oli kunnan verkkosivuilla 
ja julkaistiin Tejukassa 29.1., 12.2. ja 26.2. Lisäksi kesätyöpaikoista kerrottiin kunnan sosiaalisen me-
dian kanavissa. Hakemuksia tuli yhteensä 57 kappaletta. Kesätyöntekijät valittiin esimiesten kanssa 
yhteistyössä 6.3.2020. Esimiehet vastaavat kesätyöntekijöiden työsopimuksista ja perehdytyksestä. 
Kuntaan palkattiin kesäksi yhteensä 25 nuorta. 
 
Heti alkuvuodesta 2020 oli henkilöstölle tarjolla työsuojelupäällikön organisoimaa ensiapukoulutusta. 
Koko henkilöstölle oli tarjolla hätäensiapukurssi (neljä tuntia) ja EA1-kurssi, jonka saattoi suorittaa kah-
dessa kokonaisessa päivässä tai neljässä puolen päivän jaksossa. Koulutuksiin osallistui yhteensä 39 
työntekijää. 
Eri toimipisteisiin valmistellaan asiakasväkivallan uhkan hallintamallia. Työ aloitettiin pilotoimalla mallia 
Teakin toimipisteessä. 
 
Teuvan kunta on jo pitkään käyttänyt Kuntarekry.fi-palvelua, joka on valtakunnallinen kunta-alan työn-
hakupalvelu ja kuntatyönantajien rekrytointipalvelu. Työnhakijoille Kuntarekry tarjoaa avoimia työpaik-
koja kaikkialta Suomesta, sähköiset työvälineet työpaikkojen, sijaisuuksien ja keikkatöiden hakemiseen 
sekä tietoa työskentelystä kunta-alalla. Kunnille se tarjoaa rekrytoinnin ohjelmisto- ja asiantuntijapalve-
luja, jotka sopivat organisaation ulkoiseen ja sisäiseen rekrytointiin sekä sijaisuuksien hallintaan. Alku-
vuodesta 2020 Kuntarekryn käyttöön keskityttiin enemmän ja kunnan työntekijöitä osallistui webinaari-
sarjaan, jossa syvennettiin eri toimintoihin ja mahdollisuuksiin, joita KuntaRekry tarjoaa.  
 
Teuvan kunnan yhteistoiminta- ja työsuojeluryhmän (YTR) helmikuun kokouksessa käsiteltiin työter-
veyshuollon korvaushakemus vuoden 2019 kustannuksiin, Teuvan kunnan henkilöstöraportti vuodelta 
2019, raporttia henkilöstön kouluttautumisesta vuonna 2019 ja työsuojelun toimintaohjelmaa vuodelle 
2020. Lisäksi hyväksyttiin henkilöstö- ja koulutussuunnitelma vuosille 2020-2021. YTR:n marraskuun 
kokouksessa käsiteltiin etätyöohjetta ja -sopimusta, liukuvan työajan päivittämistä ja etäleimauksen 
käyttämistä työajanseurannassa. 
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Teuvan kunnan henkilöstön työterveyshuoltopalveluiden toimijana on 1.1.2019 alkaen toiminut Promedi 
Oy. Seimedi ja Promedi yhdistyivät osakekaupalla osaksi Mehiläistä. Muutos konkretisoitui alkuvuo-
desta 2020, jolloin työterveyshuollon toimipiste Porvarintiellä muuttui Mehiläisen toimipisteeksi. Vuonna 
2019 toimintansa aloittanut työterveyshuollon seurantaryhmä käy säännöllisesti läpi yhdessä asetettuja 
tavoitteita, niiden toteutumista sekä kustannuksia. Työryhmä kokoontui vuoden aikana neljä kertaa. 
 
Teuvan kunnan etätyösopimus ja etätyöohjeet hyväksyttiin kunnanhallituksessa 7.12.2020 (269 §). Etä-
työ on tavanomaisesti työnantajan tiloissa tehtävää työtä, joka voidaan teknologiaa hyödyntämällä 
tehdä työpaikan ulkopuolella. Etätyötä ei ole työn luonteen vuoksi työnantajan työtilojen ulkopuolella 
tehtävä työ, kuten esimerkiksi kotipalvelutyö. Etätyö on työn organisointimalli, joka lisää työnteon jous-
tavuutta, työn tuottavuutta ja parantaa työhyvinvointia sekä mahdollistaa myös joustavamman työ- ja 
perhe-elämän yhteensovittamisen. Kunnan näkökulmasta etätyö parantaa työnantajamainetta ja vai-
kuttaa positiivisesti asiantuntijoiden rekrytointimahdollisuuksiin. Etätyöstä laaditaan työnantajan ja työn-
tekijän välille etätyösopimus. Etätyön piiriin kuuluvat ne kokoaikaiset työntekijät ja viranhaltijat, joiden 
työtehtävät työnantajan arvioinnin perusteella voidaan tehdä joko osittain tai kokonaan etätyönä. Jat-
kuvasti työntekijän läsnäoloa työyksikössä edellyttävät työtehtävät eivät kuulu etätyön piiriin. Etätyön 
käyttömahdollisuudet ratkaisee esimies työtehtävien laadun ja kunnan toiminnan näkökulmasta ottaen 
huomioon työntekijöiden tasapuolisen kohtelun ja yhdenvertaisuuden. 
 
Samassa kunnanhallituksen kokouksessa 7.12.2020 (270-271 §) päivitettiin Teuvan kunnan liukuvan 
työajan periaatteet ja hyväksyttiin etäleimauksen käyttäminen työajanseurannassa. 
 
Säännölliseen esimiestyöhön panostamista on jatkettu vuonna 2020. Kuukausittaiset esimiespalaverit 
valmistellaan suunnitelmallisesti yhteistyössä työsuojelun kanssa. Jokaiseen palaveriin valmistellaan 
ajankohtaisasioiden jakamisen lisäksi esimiestyötä kehittävä teema. Vuoden aikana oli yhteensä yh-
deksän esimiespalaveria. Teemoina ovat olleet varhaisen tuen malli, päihdeohjelma ja esimiehen työ-
suojeluvastuu. Huhtikuun esimiespalaveri pidettiin ensimmäisen kerran etäyhteydellä ns. ”esimiehen 
etätärskyinä”, joissa käytiin läpi ajankohtaisia asioita. Samoin toimittiin toukokuussa. Kesäkuussa ko-
koonnuttiin ulkotiloihin uimahallin pihamaalle. Syys- ja lokakuussa tutustuttiin työterveyshuollon sähköi-
siin palveluihin sekä raportointiominaisuuksiin. Marraskuussa oli ajankohtaisinfo etäyhteydellä. Joulu-
kuussa ajankohtaisten asioiden lisäksi nautittiin etäglögit vuoden päätteeksi. 
 
Poikkeusolojen aikana johtoryhmä kokoontui pääsääntöisesti päivittäin, joten huhtikuun loppuun men-
nessä oli 27 poikkeusoloihin liittyvää johtoryhmän kokousta. Poikkeusolojen päätyttyä johtoryhmä on 
jatkanut viikoittaista työskentelyään sekä etäyhteydellä että lähitapaamisina siten, että vuoden loppuun 
mennessä on ollut yhteensä 38 kokousta. 
 
Hallinnossa työskenteli vuoden aikana yhteensä viisi henkilöä, joista neljä oli vakituista viranhaltijaa tai 
työntekijää sekä yksi määräaikainen. Kunnan asiointipisteestä jäi työntekijä eläkkeelle 1.4.2020. 
 
Vaasan hallinto-oikeus antoi 20.5.2020 päivätyn päätöksen (20/0191/2) koskien valitusta kunnanhalli-
tuksen 16.4.2018 (80 §) päätökseen koskien hallintojohtajan viran vaalia. Ratkaisunaan hallinto-oikeus 
kumosi kunnanhallituksen päätökset. Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 15.6.2020 (137 §) merkitä 
päätöksen tiedoksi, ettei hae valituslupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta ja avata hallintojohtajan vi-
ran vuoden 2020 loppuun mennessä. Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 23.11.2020 (254 §), että vt. 
hallintojohtaja hoitaa väliaikaisesti virkaa 31.5.2021 asti entisin palkkauseduin hallintouudistuksen val-
mistelun vuoksi. 
 

2.3.4. Työllisyydenhoidon palvelut 

 
TeuvaRekry20-tapahtuma 7.3.2020 
 
Teuvan kunta ja Teuvan Yrittäjät ry järjestivät yhteistyössä TeuvaRekry -tapahtuman lauantaina 
7.3.2020 klo 14 – 18 Teuvan nuorisoseuralla.  Päivä huipentui Elonkorjuun keikkaan. Tapahtuma tarjosi 
työnantajille ja työnhakijoille tilaisuuden kohdata ja löytää uusia kontakteja matalalla kynnyksellä. 
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Tapahtuma keräsi Nuorisoseuralle reilut 200 henkilöä. Tapahtumaan osallistui kolmisenkymmentä 
näytteilleasettajaa ja yritystä.  
 

 
 
 
Vuoden 2020 aikana Teuvan kunnalla oli palkkatuella työllistettynä yhteensä seitsemän 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 2020 124 000 eurolla.  
 
Asiakkaiden työmarkkina-aseman, työllistämistä edistävien toimenpiteiden ja niiden keston mukaisesti 
voidaan laskennallisesti määritellä toiminnan taloudellinen vaikutus, joka oli vuonna 2020 Teuvan kun-
nan osalta 206 424,57 euroa. Työpajatoiminnan taloudellinen vaikutus muodostuu säästöinä kunnan 
osarahoittaman työmarkkinatuen osalta, sekä työtoiminnan järjestämisestä maksettavista korvauksista. 
Työpajatoimintaan osallistui vuoden 2020 aikana 35 henkilöä.  
 
Myös valmennustoiminnan osalta voidaan työnhakijoiden työmarkkina-aseman, työllistämistä edistä-
vien toimenpiteiden sekä avoimille työmarkkinoille sijoittuneiden ja koulutukseen kiinnittyneiden asiak-
kaiden osalta laskennallisesti määritellä toiminnan taloudellinen vaikutus. Valmennustoiminnalla on 
kunnalle pitkäkestoinen taloudellinen vaikutus kuntien osarahoittaman työmarkkinatuen lisäksi myös 
verotuloina. Valmennukseen osallistuneista 21 henkilöä siirtyi avoimille työmarkkinoille työhön ja 12 
henkilöä aloitti tutkintoon johtavan koulutuksen. Muihin toimenpiteisiin, esimerkiksi työkokeiluun, siirtyi 
18 henkilöä. Valmennustoiminnan osalta taloudellinen vaikutus kunnalle on 652 177,0284 euroa, josta 
Teuvan kunnan efektiivisen veroasteen mukainen arvio verotulosta on 70 005,6 euroa.  
 
Nuorten työpajatoimintaan osallistui vuoden 2020 aikana seitsemän teuvalaista nuorta. Etsivän nuori-
sotyön asiakaskontaktien määrä Teuvan kunnan alueella oli vuoden 2020 aikana yhteensä 337 

TeuvaRekry toteutettiin yhdessä 
Teuvan Yrittäjät ry:n kanssa 
7.3.2020 
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kontaktia. Etsivän nuorisotyön toimintaan on kehitetty kuluneen vuoden aikana Teuvan kunnan alueella 
laajasti. Yhteistyötä on tehty mm. nuorisotoimen, yhtenäiskoulun sekä Teuvan lukion kanssa.  
 
Työllisyyden edistämisen kuntakokeilu 
 
Vuoden 2020 syksyllä saatiin myönteinen päätös työllisyyden kuntakokeilulle. Etelä-Pohjanmaan seu-
dun työllisyyden edistämisen kuntakokeilu käynnistyy 1.3.2021 alkaen ja se jatkuu 30.6.2023 saakka. 
Kuntakokeilun tehtävänä on yhteen sovittaa valtion ja kuntien resursseja, osaamista ja palveluja.  Kun-
takokeilun aikana kehitetään työnhakijoiden palveluja ja palvelumalleja, joiden avulla voidaan nykyistä 
tehokkaammin tunnistaa asiakkaiden yksilölliset palvelutarpeet, osaamisen kehittämistarpeet 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 ja on voimassa 1.3.2021-30.6.2023. 
Kuntakokeilussa siirretään 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. 
 
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.  
 
Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman mukaisesti toteutetaan osatyökykyisille työttömille suun-
nattu työkykyohjelma yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ja työ- ja elinkeinoministeriön 
(TEM) kesken. Työllisyyden kehittämisessä on alueella tehty pitkään kehittämistyötä eri hankkeissa ja 
eri toimijaverkostoissa viimeisten vuosien aikana. Hankkeita on toteutettu sekä työllisyyspoliittisina 
hankkeina ja ESR-hankkeina, painotuksia vaihdellen. Etelä-Pohjanmaan TOIMEKSI –työkykyohjel-
massa 2020-2022 tullaan hyödyntämään viime vuosien kehittämistyötä ja parhaillaan käynnissä olevia 
ja alkavia kehittämishankkeita. 
 
Työkykyhankeohjelman taustalle koottiin valmisteluorganisaatioksi Sosiaali- ja terveydenhuollon maa-
kunnallisen asiantuntijaryhmän (17.4.2020 § 42) linjauksen mukaisesti laaja-alainen ”työnyrkki” (edus-
tus: sosiaalityö, TE-toimisto, Kela, TYP, ELY, työllisyyden kuntakokeilu, järjestö), jonka kanssa on käyty 
useita keskusteluja ja työpajoja hankkeen lähtökohdista, tarpeista, tilannekartoituksesta ja hankkeen 
tavoitteista. Hankkeen tarkoituksena ja tavoitteena on yhdenmukaistaa ja vahvistaa kaikkien kohderyh-
mien palveluita Etelä-Pohjanmaalla. Yhdenmukaistamisen tavoitteena on mm. työ- ja toimintakyvyn 
vahvistaminen, työllistyminen, yksilöllinen suunnitelma ja siihen tarvittava tuki. Hankkeen ajatuksena 
on, että jokainen on työkykyinen ja sopiva, johonkin työhön. 
 
Hankkeen toimeenpanoa varten jokaiseen maakunnan yhteistoiminta-alueelle perustetaan hankkeen 
läpivientiä edistävä kehittäjätiimi, jonka tehtävänä on varmistaa hankkeen toimenpiteiden ja tavoitteiden 
toteutuminen sekä jalkautuminen ja juurtuminen osaksi yhteistoiminta-alueen perustoimin-taa. Kehittä-
jätiimeihin kutsutaan keskeiset toimijat mukaan lukien alan järjestöjä ja asiakaskehittäjä(-t). Hankkeen 
toimeenpanoon kuuluu oleellisesti myös maakuntatason työpajatyöskentelyä ja koulutusta hankkeen 
eri toimenpiteiden osalta. Ohjelman mukaiseen valtakunnalliseen kehittämistyöhön osallistutaan aktii-
visesti ja sitoudutaan mahdollistamaan hankkeessa toimivien ammattilaisten osallistuminen 
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Työkykyohjelman järjestämiin koulutuksiin. TOIMEKSI-hankkeessa kehitetään työkykyohjelman mo-
lempia toimenpidekokonaisuuksia. TOIMEKSI -hankkeen hallinnoijana toimii Seinäjoen kaupunki.  
 

2.3.5. Kaavoitus, maanhankinta ja asuminen 

 
Paskoonharjun tuulivoimapuiston kaava on hyväksytty 15.12.2014. EPV Tuulivoima Oy:lle on myön-
netty 23 tuulivoimalalle rakennuslupa 2015. Hankkeen kaksi voimalaa on rakennettu 2018 (T7 ja T15) 
jätekeskuksen läheisyyteen. Lopuille 21:lle voimalalle EPV Tuulivoima Oy on hakenut uudet luvat kaa-
van mahdollistaman 230 metrin kokonaiskorkeuden mukaisina. 2018 EPV Tuulivoima Oy haki vielä 
uudelleen luvat 230 metriä korkeille voimaloille (5,6 MW) joissa siivet pitenivät (136 m -> 150 m) ja 
napakorkeus laski (162 m -> 155 m). Kantatie 67 eteläpuolelle on luvitettu uusi sähköasema hanketta 
varten. Alueen tiet on rakennettu ja perustukset on pääosin tehty.  Tuulivoimaloiden nostot arvioidaan 
aloitettavan keväällä 2021 ja tuulivoimapuiston on arvioitu valmistuvan 2022. Tuulivoimapuiston vuo-
tuisen tuoton arvioidaan olevan noin 400 000 megawattituntia.  
 
Fingrid Oyj on rakentamassa 400 kV muuntoasemaa Teiriläntie varrelle. Muuntoaseman rakentamisella 
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 osta-
nut useilta metsänomistajilta aluetta, ja myös kunta 
on myynyt tilasta 403-100-114 pohjoisosan; kysei-
sen tilan eteläosa on entistä kaatopaikkaa. 
Alueelle johtava Teiriläntie on korjattu tulevia kulje-
tuksia kestäväksi, ja maastotyöt varsinaisella 
muuntoasema-alueella on meneillään. 
 
Saunamaan tuulivoimakaavahanke Viiatissa muo-
dostuu kahdeksan tuulivoimalan kokonaisuudesta. 
Valtuusto on hyväksynyt 15.12.2014 Saunamaan 
osayleiskaavan. Tuulivoimaloista viisi sijoittuu Teu-
van ja kolme Kurikan puolelle. Megatuuli Oy:lle on 
myönnetty rakennuslupa viidelle voimalalle. Hanke 
on ollut mukana myös Viiatin tuulivoimahankkeen 
ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä; eli lisääkin voimaloita saattaa olla tulossa hankkeen jat-
koksi Kurikan puolelle. Varsinainen luvan hakija Saunamaa Wind Farm Oy sai voimaloille muutosluvat 
7.2.2018. Muutoksessa voimaloiden kokonaiskorkeus pysyy 210 metrissä, mutta roottorin halkaisija 
kasvaa 131 metristä 150 metriin. Voimaloiden syöttökaapelien sijoitusluvat on käsitelty viranomaislau-
takunnassa 23.5.2018 niiden metsänomistajien osalta, jotka eivät ole tehneet maanvuokrasopimusta. 
Alueella on tehty myös maanmittaustoimituksia tiealueilla tarvittavien tielevennysten tekemiseksi. Han-
ketta varten on luvitettu kaksi sähköasemaa. 
Tuulivoimaloiden johtavat tiet on rakennettu, voimaloiden pohjatyöt on tehty, ja tällä hetkellä on voima-
latornien pystytys loppusuoralla.  
 
Äystön uuden asuntoalueen laajennusalueeksi ostettu pelto/metsäalue on ollut muodoltaan eteläreu-
nasta hieman hankala ja tehoton tonttien muodostamiseen ja siksi se otettiin vuoden 2017 alussa mu-
kaan tilusjärjestelyyn. Lisäksi tilusjärjestelyllä saatiin viereiset peltoalueet muodoltaan järkeviksi. Tilus-
järjestelyssä 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 te-
hokkaaksi ja tontit voidaan suunnata nyt optimaalisesti etelä / länsisuuntaan, sekä lisäksi saadaan muu-
tama tontti lisää. Tilusjärjestelyn loppukokous pidettiin 22.10.2020, ja nyt alue voidaan kaavoittaa; ta-
voitteena on vähintään 12 tonttia. 
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Teuvan aseman lastausraiteen pidennys on valmis-
tunut syyskuussa ja on jo kovassa käytössä puutava-
ran lastauspaikkana. Vaikka lastausraiteen pidentä-
miselle ei sinänsä ollut kaavallisia esteitä, pidennyk-
sen nopean toteuttamisen mahdollistivat myöntei-
sesti hankkeeseen suhtautuneet naapuritalojen 
asukkaat - heille kiitos!  
 
 
 

 
Tuulivoiman, Fingridin muuntoaseman ja aseman lastausraiteen pidennyksen lisäksi merkittäviä hank-
keita olivat uuden S-Marketin rakentamisen aloitus keskustaan ja yli puolen hehtaarin kasvihuonealoi-
tus Äystölle. Kunnan toimesta S-Marketille etsittiin useita vaihtoehtoja uuden myymälän rakentamiseen, 
mutta Eepee Kiinteistöt Oy päätyi lopulta rakentamaan uuden myymälän lähes entiselle paikalle osissa. 
Yksi uusi omakotitalon lupa haettiin Horonkylään. Kunnan oma päiväkotihanke luvitettiin. 
Kaksi navettahanketta on rakenteilla Norinkylässä; uusi navetta ja laajennus. Sikalaa laajennettiin ja 
korjattiin, viljankuivaamo luvitettiin. Maatalouteen haettiin lupia konesuojille ja erilaisille varastoille. Van-
hoja huonokuntoisia asuin- ja ulkorakennuksia purettiin useista eri syistä (S-market, tuulivoima, tilus-
vaihto, jne). 
 
Viranomaislautakunta on kokoontunut kolme kertaa ja käsitellyt 12 asiakokonaisuutta. 
 

2.3.6. Elinkeinojen edistäminen 

 
Elinkeinopalveluiden osalta kuluva vuosi on muutosten sävyttämä, joten jo talousarviossa on todettu, 
että elinkeinostrategian päivittäminen on välttämätöntä. Elinkeinopalveluiden uuden toimintamallin val-
mistelu ja käyttöönotto tulevat vaatimaan sekä ajankäytöllisiä että taloudellisia resursseja koko kuluvan 
vuoden ajan. 
 
Elinkeinopalvelut Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymän järjestämänä 
 
Suupohjan kunnat Isojoki, Karijoki, Kauhajoki ja Teuva selvittivät syksystä 2018 lähtien vaihtoehtoja 
elinkeinotoimen organisoitumiseksi alueella. Yhteinen elinkeinotoimija oli Suupohjan elinkeinotoimen 
kuntayhtymä (SEK). Vuonna 2018 toteutettiin ulkopuolisen toimijan avustuksella haastattelu Suupohjan 
seutukunnan kuntien hallitusten ja valtuustojen puheenjohtajille, kuntajohdolle sekä kuntayhtymien joh-
taville viranhaltijoille. Haastattelussa kartoitettiin johtavien luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden nä-
kemyksiä alueen elinkeinopalveluiden tasosta ja muutostarpeista. Haastatteluiden lopputuloksena oli 
yhteinen tahtotila siitä, että elinkeinopalvelut täytyy järjestää uudella tavalla. SEK:n kuntayhtymämalli 
ei vastaa enää yritysten tarpeisiin. Se koettiin haastatteluissa jähmeäksi ja omistajaohjaus haasteel-
liseksi.  
 
Vuoden 2018 lopusta saakka yhtiöittämisselvitystä valmisteli Wiltrain Oy. Konsultti Urpo Laakkosen 
kanssa työskenteli ohjausryhmä, johon kuuluivat kuntajohtajat. Pitkään tavoitteena oli osakeyhtiön pe-
rustaminen, joka olisi jatkanut vastaamaan pääosin SEK:n nykyistä tehtäväkenttää. Syksyn 2019 ai-
kana Kauhajoen kaupunki päätyi kuitenkin esittämään elinkeinopalveluiden organisointia kaupungin 
omaksi toiminnaksi suoraan kaupunginhallituksen alaisuuteen, luottamushenkilöorganisaatiossa kau-
punginhallituksen alaisuuteen perustetaan elinkeinojaosto. Niinpä Kauhajoen kaupunginvaltuusto pää-
tyikin kokouksessaan marraskuussa 2019 esittämään SEK:n toiminnan alasajoa nopeassa aikatau-
lussa. Kaupunginvaltuusto esitti Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymähallitukselle ja jäsenkunnille 
Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymän purkamiseksi tehtävän purkamissopimuksen valmistelun. 
Purkusopimuksen piti alkuperäisen aikataulun mukaan olla käsittelyssä kuntien valtuustoissa joulu-
kuussa 2019 ja kuntayhtymän purkamisen piti astua voimaan kevään 2020 aikana, mutta valmistelu 
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viivästyi. SEK toteutti Teuvan kunnan yrityspalveluita 31.5.2020 saakka. Toiminnan mittarit ajanjaksolla 
1.1.-30.4.2020 ovat  

- 20 asiakasta; 
- Teuvalle on perustettu yhdeksän uutta yritystä; 
- SEK on järjestänyt kolme yritykset ja korona-webinaaria, joissa on yhteensä ollut 259 osallistu-

jaa; 
- Elinkeinoasiamies on avustanut neljän koronatukihakemuksen tekemisessä ELY-keskukseen ja 

Business Finlandille: 
- Teuvalle on hyväksytty kaksi yritystukihakemusta, joiden kustannusarviot ovat yhteensä 

155 000 euroa ja tuen osuus 31 000 euroa. 
 
Teuvan kunnanvaltuusto on käsitellyt SEK:n purkusopimusta 1.6.2020 (24 §). Tilinpäätöksen valmiste-
luhetkellä SEK.n viimeistä tilinpäätöstä valmistellaan kunnanvaltuuston käsiteltäväksi huhtikuussa 
2021. 
 
Elinkeinopalvelut Teak Oy:n järjestämänä 
 
Vuoden 2020 talousarviossa todetaan, että Teuvan kunnalla on valmiudet oman toiminnan aloittami-
seen vuoden 2020 alkupuolella. Toimijana on Teak Oy. Teak Oy omistaa, hallinnoi, ylläpitää ja vuokraa 

toimitiloja. Lisäksi Teak Oy:llä on Teuvan elinvoiman 
kehittämiseen liittyviä tehtäviä. Yhteistyötä pyritään 
aikaansaamaan muiden kuntien kanssa. Elinkeino-
johtajan tehtävä oli avoinna alkuvuodesta 2020. Elin-
keinojohtajana aloitti 6.4.2020 Juha Niemelä. Erityi-
sesti kuukauden alkupuoli oli vahvasti koronatilanteen 
värittämää aikaa. Monia uusia yritystukia julkistettiin, 
ja näiden osalta eri tahot järjestivät webinaareja yri-
tysneuvojille. Suupohjan alueella järjestettiin myös 
kaksi yrittäjille suunnattua webinaaria, joissa kerrottiin 
koronatilanteeseen suunnatuista yritystuista ja niiden 
hakemisesta, sekä muista koronatilanteessa avuksi 
olevista järjestelyistä.  

 
Valtioneuvosto antoi kuntien hoidettavaksi yksinyrittäjän toimintatuen myöntämisen, ja haku avattiinkin 
Teuvalla ensimmäisten kuntien joukossa. Tuen hakemisesta on tiedotettu monikanavaisesti, sekä an-
nettu neuvontaa yrittäjille. Yritysneuvontaa eri tukien kanssa on myös annettu yhteistyössä SEK:n 
kanssa. 
 
Suupohjan kuntien kanssa suunniteltiin yhdessä AKKE-rahoituksella toteutettavaa hanketta, joka täh-
tää yritysten toimintaedellytysten parantamiseksi korona tilanteessa. Tämä hanke sai nimekseen SY-
TYKE, ja sitä hallinnoi Leader Suupohja. 
 
Huhtikuussa järjestimme myös Teuvan yrittäjien kanssa yhteystyössä yrittäjien aamukahvit, jossa pää-
asiallisena sisältönä oli uuden elinkeinojohtajan esittäytyminen, sekä koronatilanteessa haettavissa ole-
vat yritystuet. Koronatilanteeseen liittyen Teuvan kunta julkaisi ”tue paikallista” -kampanjan, jossa kan-
nustetaan kuntalaisia suosimaan paikallisia yrityksiä. Julkaisimme myös oman toimenpideohjelman yri-
tysten tukemiseksi koronatilanteessa.  
 
Maaliskuussa alkanut koronatilanne heijastui vahvasti elinkeinopalveluihin myös vuoden toisella kol-
manneksella. Yritysneuvonnassa keskityttiin erityisesti neuvontaan koskien yritysten väliaikaisia ko-
ronatukia.  Koronatilanteesta johtuen neuvontaa on tehty lähinnä puhelimitse sekä verkon välityksellä. 
Kunnan elinkeinostrategian sekä hankintaohjeen päivitystyö aloitettiin hankintafoorumissa. Teuvan 
kunnan elinkeinostrategiaa vuosille 2021-2023 on työstetty Hankintafoorumissa ja se hyväksyttiin val-
tuustossa joulukuussa. Strategia pyrittiin rakentamaan elinkeinopalveluita ohjaavaksi, joka antaa mah-
dollisuuden mukauttaa vuosittaista suunnitelmaa kulloisenkin tarpeen mukaan.  
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Teuvan kunta on osallistunut Etelä-Pohjanmaan liiton rahoittamaan, Leader Suupohjan hallinnoimaan 
Sytyke-hankkeeseen. Hankkeen tavoitteena on auttaa yrityksiä koronatilanteesta selviämiseen, tarjoa-
malla esimerkiksi koulutusta sekä vertaistukea. Hanke on järjestänyt koulutusta yrittäjille erityisesti di-
gitaalisuuden ympärillä. 
 
Metsäkeskus ja LUKE hallinnoivat hanketta ”Raaka-ainetta kestävästi suometsistä”, johon Teuvan 
kunta osallistuu. Hankkeen päätavoite on metsiin perustuvien elinkeinojen turvaaminen uudistamalla ja 
monipuolistamalla alueen suometsien käsittelyä siten, että ojitettujen turvemaiden hiilipäästöt ja myös 
vesistökuormitus alenevat. Teuvan kunta on mukana Etelä-Pohjanmaan yrittäjien omistajanvaihdospal-
velun rahoituksessa. Omistajanvaihdospalvelu edistää tietoisuutta yritysten omistajanvaihdoksista sekä 
auttaa niihin liittyvissä kysymyksissä. 
 
Elokuussa hyväksyttiin Teuvan kunnan ja Teak Oy:n välinen sopimus elinkeinopalveluiden järjestämi-
sestä Teuvan kunnassa. Jatkossa Teak Oy vastaa kunnan elinkeinopalveluista ja niiden kehittämisestä. 
Elinkeinopalveluiden järjestämistä kunnassa ohjaa kunnanhallitus sekä kunnanjohtaja.  
 
Muu elinkeinotoiminta 
 
Koronatilanteeseen liittyen Teuvan kunta julkaisi ”tue paikallista” -kampanjan, jossa kannustetaan kun-
talaisia suosimaan paikallisia yrityksiä. Julkaisimme myös oman toimenpideohjelman yritysten tuke-
miseksi koronatilanteessa.  
 
Kunnanhallitus antoi 23.9.2019 (§ 164) hankintafoorumille tehtäväksi valmistella Teuvan kunnan toi-
mintamallin yritysvaikutusten arvioinnille. Hankintafoorumi työsti Teuvan kunnan toimintamallin yritys-
vaikutusten arvioinnille, sekä henkilöstölle suunnatun ohjeen mallin käytöstä. Kunnanhallitus hyväksyi 
ne käyttöön kokouksessaan 27.1.2020 (§ 19). Hankintafoorumi keskittyy mallin käyttöönoton jälkeen 
muihin tehtäviinsä. Hankintafoorumi on kokoontunut 4.6.2020 ja 13.8.2020. Hankintafoorumilla on ollut 
työstettävänä elinkeino- ja hankintastrategia, jotka on tavoitteena yhdistää yhdeksi kokonaisuudeksi. 
Lisäksi päivitetään hankintaohje. Hankintafoorumin kokouksiin kutsutaan jatkossa myös MTK Teuvan 
edustaja. Teuvan kunnan elinkeinostrategiaa vuosille 2021-2023 on työstetty Hankintafoorumissa ja se 
hyväksyttiin valtuustossa joulukuussa. Strategia pyrittiin rakentamaan elinkeinopalveluita ohjaavaksi, 
joka antaa mahdollisuuden mukauttaa vuosittaista suunnitelmaa kulloisenkin tarpeen mukaan.  
 
Yrittäjien aamukahvit on järjestetty 17.1.2020, 14.2.2020, 
16.4.2020, 25.6.2020, 15.10.2020 ja 5.11.2020. Tilaisuudet on 
järjestetty yhteistyössä Teuvan yrittäjien kanssa eri teemojen 
ympärillä. 
 
Kunnanhallitus ja Teuvan Yrittäjät ry:n hallitus tapasivat 
31.1.2020. Yhdessä keskusteltiin mm. kunnan ja yrittäjien yh-
teistyössä toteuttamasta matkailuselvityksestä ja elinkeinopal-
veluiden järjestämisestä. 
 
Teuvan yrittäjien ja kunnan yhteistyössä toteuttama matkailu-
selvitys on jatkotyöstössä. Yhdessä Kaskisten ja Kristiinankau-
pungin hallinto- ja elinkeinotoimijoiden kanssa on työstetty matkailuyhteistyön käynnistämistä. Teuvan 
kunnassa laadittiin matkailuyhteistyön esiselvityshankkeen hankesuunnitelma 10.6.2020 ja 26.8.2020 
tapaamisiin perustuen. 
 
Maaseutupalvelut 
 
Maatalouden tukihaku päättyi 15.6.2020 ja hakemuksia palautettiin 172 kpl (v. 2019 182 kpl). Sähköis-
ten hakemusten osuus oli 99,42 %. Tukihakemuksilla ilmoitettu pinta-ala oli n. 10 900 ha eli n. 63,3 
ha/maatila. Luonnonmukaisessa tuotannossa n. 2000 ha. Eu ja kansallisia tukia maksettiin kunnan 
kautta yhteensä n. 7.7 milj. € ja ELY-keskuksen kautta n. 0,8 milj. €. 
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Kauhajoen kaupunki hallinnoi Isojoen, Karijoen, Kauhajoen sekä Teuvan muodostamaa yhteistoiminta-
aluetta toimien isäntäkuntana valtioneuvoston päätöksen mukaisesti. 
 

2.3.7. Viestintä 

 
Teuvan kunnan viestintätiimi kokosi vuoden 2020 talousarvioon keskeiset toimenpiteet viestinnässä. 
 

- Sisäinen viestintä otetaan viestinnän kehittämisen painopisteeksi. Henkilöstölle tehtiin sisäisen 
viestinnän kysely loppuvuodesta 2019. Sen perusteella valmistellaan intranetin päivittämistä 
sekä pilotoidaan mallia kunnan henkilöstötiedotteen toteuttamiseksi. 

- Kriisiviestintäsuunnitelman valmistelu. 
- ”Kuvapankki kuntoon” -projekti. Kunnalla on runsaasti kuvamateriaalia, joka kootaan ja keski-

tetään yhteiselle verkkoasemalle tai muuhun kuvapalveluun, josta kuvat ovat niitä käyttävien 
työntekijöiden saatavilla. 

- Sosiaalisen median koulutus luottamushenkilöille. Tätä on toivottu luottamushenkilöiden ta-
holta. Koulutukseen voidaan yhdistää myös muita viestinnällisiä teemoja. 

- Teuva-mobiilisovellus otetaan käyttöön tammikuussa 2020. Mobiilisovelluksen markkinointi, 
uudistaminen ja sisällön kehittäminen ovat viestinnällisesti aikaa vieviä toimenpiteitä. 

- Seutukunnan yhteinen Citynomadi-sovellus on varattu Teuvan kesätapahtumissa (kesätapah-
tumaviikonloppu kesäkuun alkupuolella ja Elolystit heinä-elokuun vaihteessa) käytettäväksi. 

- Markkinointisuunnitelman pohjalta nousevat toimenpiteet. Markkinointisuunnitelma valmistuu 
vuoden 2020 alkuun, joten sen täytäntöönpano on tärkeää. 

 
Markkinointisuunnitelma 
 
Teuvan kuntastrategiassa on strategisena painopisteenä kunnan vetovoiman ja elinkeinoelämän edis-
täminen, tavoitteena positiivisen kuntakuvan luominen ja toimenpiteenä markkinoinnin lisääminen. Vuo-
den 2019 talousarviossa oli toimenpiteenä varauduttu kunnan markkinointisuunnitelman päivittämi-
seen. Markkinointisuunnitelman toteuttaminen kilpailutettiin. Tarjouspyyntöä laadittaessa markkinointi-
suunnitelman sisältöä avattiin siten, että kunnassa tarvitaan konkreettinen, arkipäivän työtä auttava 
markkinointisuunnitelma, jossa tehdään analyysi nykytilastamme sekä määritellään Teuvan kuntamark-
kinoinnin tavoitteet ja toimenpiteet. Markkinointisuunnitelman tulee sisältää konkreettinen toimenpide-
suunnitelma, mutta myös näkemys markkinoinnin seurannan toteuttamiseen. Markkinointisuunnitelman 
tulee kokonaisuudessaan tukea Teuvan kuntastrategian tavoitteita. Markkinointisuunnitelman toteutta-
jaksi valittiin hallintojohtajan viranhaltijapäätöksellä (§ 6/2019) BSTR Luova Konttori Oy. Markkinointi-
suunnitelma on laadittu kunnan ja BSTR:n tiiviinä yhteistyönä. 
 
Markkinointisuunnitelma tiivistettynä 
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. 
 
Markkinointisuunnitelmaa lähdettiin heti alkuvuodesta toteuttamaan. Ensimmäiseksi luotiin yhteishakua 
silmällä pitäen lukion markkinointikampanja, joka toteutettiin mm. sosiaalisen median kanavissa. Toi-
sena kampanjana toteutettiin Teuvan yrittäjien kanssa yhteistyössä TeuvaRekry20-kampanja. Kam-
panja oli monikanavainen sisältäen myös mm. yhteistyössä paikallislehti Tejukan kanssa toteutetun 
TeuvaRekry20-teemalehden. Lehti jaettiin isojakona, mutta myös kohdistetusti yli kahdelle tuhannelle 
teuvalaislähtöiselle, työikäiselle henkilölle kautta Suomen. Lisäksi on toteutettu Teuva-sovelluksen 
markkinointikampanja. Markkinointisuunnitelman etenemistä seurataan kuukausittain palaverissa, 
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johon osallistuu suunnitelman valmistellut BSTR Luova Konttori Oy:n edustaja. Teuvan pitkäaikainen 
kesätapahtuma Ars Nova Botnica -kuvataidenäyttely toteutettiin virtuaalisena heinäkuussa. Kuvataide-
näyttelylle tehtiin oma markkinointikampanja. 
 
Teuvan kunnan viestintätiimi kouluttautui tammikuussa webinaarissa maksullisten markkinointikampan-
joiden luomiseen sosiaalisessa mediassa. Teuva oli helmikuun ja kesäkuun ajan päivitysvuorossa 
omien sosiaalisen median kanavien lisäksi myös seutukunnallisista kanavista. Omien kanavien päivi-
tysvastuuta on viime vuoden hyvän käytännön mukaisesti jaettu vuoroviikkosysteemiksi. Näin pidetään 
sosiaalisen median kanavat elävinä, mutta viestintävastuu jakautuu useammalle henkilölle. Heinäkuun 
ajan tehtiin lisäksi viestintäyhteistyötä kirjaston kesätyöntekijöiden kanssa. Caruna tarjosi kunnille mah-
dollisuutta hakea rahoitusta kesätyöntekijöiden palkkaamiseen ja viestintäyhteistyöhön. Kesä-heinä-
kuussa Teuvan sosiaalisen median kanavat pysyivät elävinä ja kertoivat Teuvasta kahden nuoren voi-
min. Viestinnästä tuotiin erityisesti esiin Teuvaa lähimatkailun kohteena esimerkiksi luontokohteiden 
kautta. Lisäksi nuoret ideoivat itse mm. suosikkipaikkojaan Teuvalta esitteleviä päivityksiä. Elolysti-
viikko toteutettiin hieman normaalivuotta pienimuotoisemmin, mutta viestinnässä siihen panostettiin 
mm. kertomalla kaikista viikon tapahtumista. 
 
Koronapandemian aiheuttamien poikkeusolojen ajan viestintä keskittyi hyvin pitkälle kuntalaisten pal-
velemiseen jakamalla tietoa poikkeusoloista, muutoksista niissä ja poikkeusolojen palveluista. 
 
Suupohjan seutuviestintätiimissä on kunnan edustajana toimisto-
sihteeri Marjo Nevala. Seutukunnallinen viestintätiimi on keskitty-
nyt Suupohjan Helmet-viestintähankehakemuksen valmisteluun. 
Teuvan kunnassa toimii viestinnän ja markkinoinnin koordinaatto-
rina 1.4.-30.6.2020 (työaika 50 %) Jennika Hakola. Hänen työpa-
nostaan suunniteltiin käytettäväksi erityisesti kesätapahtumavii-
konlopun ja Elolystiviikon tapahtumien markkinoinnin suunnitte-
luun. Koronavirustilanne muutti suunnitelmat, mutta Hakola työsti 
mm. Teuva-sovelluksen markkinointia sekä tue paikallista-kam-
panjaa.  
 
Teuva -mobiilisovellus julkaistiin maaliskuussa. Se tuo ajankohtai-
set tiedot Teuvan tapahtumista, palveluista ja uutisista puhelimeen 
ja tablettiin helppokäyttöisellä ja laitteiden ominaisuuksia tehok-
kaasti hyödyntävällä tavalla. Sovelluksesta voi tarkistaa esimer-
kiksi kunnan säätiedot, tapahtumat, verkkouutiset, työpaikat, näh-
tävyydet ja aloittamaan puhelun tai navigoinnin haluamaansa kohteeseen. Teuva-sovellus on tarkoi-
tettu kuntalaisten, matkailijoiden, mökkiläisten ja vierailijoiden käyttöön. Kuntalainen voi löytää sovel-
luksen kautta itselle täysin uusia palveluita omalta paikkakunnalta tai sovelluksen kautta on mahdollista 
antaa kunnalle palautetta. Matkalaiset ja vierailijat löytävät kootusti tietoa käyntikohteista, majoituspal-
veluista ja aktiviteeteista. Kunnan kannalta sovellus toimii viestintäkanavana; sovelluksen lataajille voi-
daan lähettää jopa tarkasti määritetylle GPS-alueelle reaaliaikaisesti push-viestinä esimerkiksi kuulu-
tuksia, tiedotteita tai varoituksia.  
 

Elokuussa valmisteltiin kunnan käynnistämää yhteistyöt Pöyrööt-sarjaku-
vastaan tunnettujen taiteilijoiden Liisa ja Arttu Seppälän kanssa. Kunnan 
markkinointisuunnitelman toteuttamiseen haettiin uutta ja mieliinpainuvaa 
näkökulmaa. Pohjalaiseen sarjakuvaan pohjautuva kuntamarkkinointikam-
panja käynnistyi syyskuun alussa kestäen marraskuulle. Kampanjan teemat 
ja kohderyhmät johdettiin markkinointisuunnitelmasta, joten ne koskettivat 
laajasti kuvaten asumista, yrittämistä ja harrastamista Teuvalla. Markkinoin-
tikampanjan analytiikan perusteella se tavoitti yhteensä 89 670 henkilöä so-
siaalisessa mediassa 1.9.-8.11.2020 välisenä aikana. Myös Teuvabiili-ke-
hittämishankkeen hankevideolle tehtiin oma markkinointikampanja sosiaa-
liseen mediaan.  
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Kunnanvaltuuston valtuustoseminaarissa 17.9.2020 oli yhtenä teemana ”Luottamushenkilöt viesti-
mässä kunnan edustajina sekä sosiaalisessa mediassa.” Asiasta alusti viestinnän asiantuntija Tony 
Hagerlund Kuntaliitosta. 
 
Kunnanhallitus teki päätöksen 7.9.2020 (182 §), jonka mukaan Teuvan kunta on mukana Suupohjan 
seutuviestinnässä myös vuona 2021. Seutuviestinnän koordinointivastuu on Leader Suupohjalla. Lop-
puvuoden aikana tehtiin paljon yhteistyötä suupohja.fi-verkkosivujen uudistamisessa visitsuupohja.fi-
matkailupainotteisiksi verkkosivuiksi. Kaikkien Suupohjan kuntien luontomatkailu- ja retkeilykohteet on 
päivitetty verkkosivuille. 
 
Pitkään käytössä ollut Suupohjan tapahtumakalenteri poistui käytöstä palvelun teknisen iän tultua vas-
taan. Suupohjan kuntien tapahtumat kootaan nyt kaikkien Etelä-Pohjanmaan kuntien tavoin yhteiseen 
Etelä-Pohjanmaan liiton hallinnoimaan tapahtumakalenteriin, josta ne jakaantuvat kuntakohtaisiksi ta-
pahtumakalentereiksi kuntien verkkosivuille. 
 

2.3.8. Osallisuustyö ja osallistuva budjetointi 

 
Teuvan kunnassa toteutettiin ensimmäinen osallistuvan budjetoinnin kokeilu vuonna 2019. Ideoita ha-
ettiin Teuvan kuntastrategian painotuksen mukaisesti, eli niiden tuli kohdistua lapsiin ja nuoriin. Ideoita 
saatiin yhteensä 47 kappaletta. Kuntalaiset äänestivät osallistuvassa budjetoinnissa toteutettavaksi jo-
kirannan läheisyyteen, keskustan alueelle noin kilometrin pituisen merkityn reitin, jonka varrelle raken-
netaan esimerkiksi nuotiopaikka ja oleskelukatos. 
 
Osallistuvan budjetoinnin kokeilun saaman palautteen perusteella kokeilu koettiin toimivaksi ja osallis-
tavaksi, joten sen toteuttaminen uudelleen kohdistuen eri-ikäiseen kuntalaisryhmään on perusteltua. 
Kunnanhallitus päätti 7.10.2019 (169 §) toteuttaa osallistuvaa budjetointia Teuvan kunnassa vuonna 
2020 siten, että ideoita haetaan kohdistuen ikäihmisiin. Ideoiden toivotaan olevan hankkeita tai toimen-
piteitä, jotka lisäävät yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia. Osallistuva budjetointi vuonna 2020 rahoitetaan 
Maija ja Johannes Keskin testamenttirahoituksesta. Ehdotuksissa ideoiksi tulee ottaa huomioon, että 
niiden tulee toteutua Teuvalla. Ideoiden tulee olla toteutettavissa enintään osallistuvan budjetoinnin 
enintään 30 000 euron rahoituksella. 
 
Osallistuvan budjetoinnin ideahaku oli avoinna 2.1.-28.2.2020 välisen ajan. Ideoita haettiin sähköisesti 
Teuvan kunnan verkkosivuilla, mutta sen sai jättää myös paperilla kunnan asiointipisteessä, uimahallilla 
ja kirjastossa. Ideoita jätettiin yhteensä 38 kappaletta. Teuvan hyvinvointivaliokunta toimi ideoiden kä-
sittelyssä esiraatina, ja muodosti ideoista toteuttamiskelpoisia projekteja, jotka etenevät äänestysvai-
heeseen asti. Hyvinvointivaliokunta käsitteli ideoita kokouksissaan 11.3.2020 ja 6.5.2020 toimien ide-
oiden käsittelyssä esiraatina, muodostaen ideoista toteuttamiskelpoisia projekteja, jotka etenivät ää-
nestysvaiheeseen asti. Osa ideoista karsiutui, mikäli ne eivät esimerkiksi vastanneet osallistuvan bud-
jetoinnin tavoitteita tai talousarviovarausta.  
 
Hyvinvointivaliokunta työsti seuraavat noin 30 000 euron ideakokonaisuudet äänestykseen: 
1. Kuntoportaat ja näköalatasanne sekä riksapyörät 
2. Teuvan kirjaston muuttaminen omatoimikirjastoksi 
3. Maksuttomat uimahalli- ja kuntosalikäynnit 65 vuotta täyttäneille 
4. Ulkokuntosalipuisto uimahallin viereen 
5. Senioreille seuraa ja apua. 

 
Osallistuvan budjetoinnin äänestys toteutettiin Teuvan kunnan verkkosivuilla sekä Tejuka-lehdessä jul-
kaistuilla äänestyslomakkeilla kesäkuun aikana. Ääniä annettiin yhteensä 324 kappaletta. 
 
Kunnanhallitus vahvisti 10.8.2020 (157 §) eniten kuntalaisten ääniä saaneen idean toteutettavaksi. 
Siinä tehdään ulkokuntosalipuisto uimahallin viereiseen maastoon. Osallistuvan budjetoinnin 30 000 
euron määrärahalla hankitaan ikäihmisille tarkoitettuja ulkokuntosalilaitteita noin yhdeksän kappaletta, 
joita käyttämään mahtuu yhtä aikaa noin 15 henkilöä. Ulkokuntosalilaitteiden alue pohjustetaan 
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kulutusta kestävällä materiaalilla. Osallistuva budjetointi rahoitetaan Maija ja Johannes Keskin testa-
menttirahoituksella. 

 
Vuoden 2020 talousarviossa todetaan, että osallisuuden eri muotoja kokeillaan rohkeasti kunnassa ku-
luvan vuoden aikana. Valmistelussa oleva osallisuusohjelma antaa eväitä niiden valmisteluun. 
 

2.3.9. Hanketoiminta 

 
Teuvabiili-kehittämishanke 
 
Teuvan kunnanhallituksen 18.2.2019 (34 §) tekemän kehittämishankerahoituksen hakemispäätöksen 
jälkeen rahoittajan, eli Leader Suupohjan, hallitus esitti esiselvityshankkeen toteuttamista ennen varsi-
naista hankehakemusta. Esiselvitys ikäihmisten liikkuvan aktivointi- ja palvelumallin pilotoinnista Teu-
valla toteutettiin siten, että se päättyi 31.12.2019. Esiselvitys antoi tulokset, joiden perusteella varsinai-
sen hankkeen toteutukseen on edellytykset muilta osin, mutta sosiaali- ja terveyspalveluiden saaminen 
mukaan todettiin välttämättömäksi. Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän (LLKY) johtajan 
Kari Nuuttilan kanssa neuvoteltiin 3.2.2020 liittyen liikkuvan palvelumallin pilotointiin siten, että saadaan 
myös terveyspalveluita mukaan. Hankesuunnitelmaa päivitettiin aikataulutuksen osalta, mutta sitä 
myös muokattiin vastaamaan suuremmalta osin esiselvityksestä esiin nousseisiin tarpeisiin. Lisäksi eri 
kustannuserien välisiä muutoksia tehtiin vastaamaan esiselvityksessä tehtyä toimenpiderunkoa.  
 
Hankkeen kustannusarvio on 100 000 euroa. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus myönsi hankkeelle rahoi-
tuksen 9.4.2020. Teuvan kunta pyysi tarjouksia hankkeen toteuttamisesta ostopalveluna. Ostopalvelun 
tarjouspyyntö julkaistiin Teuvan kunnan verkkosivuilla 19.2.2020. Lisäksi tarjouspyyntö julkaistiin pai-
kallislehti Tejukassa. Kunnanhallitus valitsi 16.3.2020 (45 §) kehittämishankkeen toteuttajaksi Kiuru 
Promotionin. 
 
Huhtikuussa, sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen asetettiin projektipäällikön tueksi ohjausryhmä, joka 
koostuu tilaajan edustajista; Veli Nummela, Pia Valtonen ja Pauliina Niemi. Toukokuun aikana Teu-
vabiilillä toimintaa -hankkeelle laadittiin markkinointi- ja viestintäsuunnitelma sekä yksityiskohtaisempi 
toimintasuunnitelma. Kesäkuussa pidettiin Google Meetissä tiedotus- ja ideointipalaveri potentiaalisille 
palveluntarjoajille. Ko. organisaatiot olivat osoittaneet kiinnostuksensa palvelujen tarjoamiseen jo esi-
selvitysvaiheessa syksyllä 2019. Kesäkuussa kartoitettiin keskustan alueelta sopivia tiloja ikäihmisten 
"olohuoneeksi". Kokoontumis- ja odottelupaikka, jota kovasti esiselvityksen aikana toivottiin, haluttiin 
ottaa myös osaksi Teuvabiilillä toimintaa! -hanketta. Sopivat tilat löytyivät Nuorisotila Klubilta, tilat 
muuntuvat hankkeen aikana Muorisotiloiksi niillä viikoilla, kun Teuvabiili ei ole liikenteessä kylillä. Li-
säksi kesäkuussa käynnistettiin matkailuauton kilpailutus. 
 
Heinäkuun aikana tavattiin palveluntarjoajia Teamsin, Meetin ja puhelimen välityksellä, uutena palve-
luntarjoajana mukaan lähti Teuvan Apteekki. Vallitsevan covid-19 tilanteen vuoksi tapahtumien suun-
nitteluun käytettiin runsaasti aikaa, kaikkien turvallisen osallistumisen takaamiseksi. LLKY:n kanssa so-
vittiin kausirokotusten antamisesta Teuvabiilissä, syksyn toimintakauteen sijoittuu influenssarokotus. 
Matkailuauton tarjouskilpailu sulkeutui 31.7.2020. Tarjouksia jätettiin kolme kappaletta, joista viranhal-
tijapäätöksellä valittiin tarjouspyynnön mukainen, edullisin tarjous. 
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Elokuussa päästiin tapaamaan palveluntarjoajia myös 
kasvotusten; mm. kirjaston kanssa kehiteltiin Kirjakassi-
palvelua Teuvabiiliin. Palvelussa kirjat, lehdet, elokuvat 
ja CD-levyt kulkevat biilin mukana kyliin. Teuvan Ri-
vakka ja Pappilankangas aktivoituivat myös palveluntar-
joajaksi Teuvabiiliin. Elokuun aikana varmistettiin alusta-
vat tilavaraukset kylissä ja oltiin yhteyksissä eri palvelun-
tarjoajiin, vietiin Teuvabiili TeuvaAppiin ja laadittiin yleis- 
ja kyläkohtainen aikataulu aloituskierroksella jaetta-
vaksi. Lisäksi suunniteltiin muu mainosmateriaali ja tilat-
tiin ämpäreitä jaettavaksi aloituskierrokselle 140 kappa-
letta. Näiden toimien lisäksi itse Teuvabiili sai näyttävät 
tarrat kylkiinsä aivan elokuun lopulla. 
Teuvabiilillä toimintaa! -hankkeen aloituskierros starttasi 7.9.2020. Mukana kierroksella olivat Vanhus- 
ja vammaisneuvoston puheenjohtaja Irma Harjula, Teuvan kunnan edustajat Veli Nummela, Pia Valto-
nen, Pauliina Niemi sekä Annukka Käkelä ja Leader Suupohjasta Tuija Takamäki. Elävää musiikkia 
tarjoilivat Trio Keräilyerä Jalasjärveltä sekä Matti Saari ja Juhani Sandberg Teuvalta. Teuvabiiliä kuljetti 
ja tilaisuudet avasi projektipäällikkö Marjo Kiuru-Sundberg. 
Tilaisuuksissa jaettiin ämpärikaupalla infoa Teuvabiilin syksyn palvelutarjonnasta ja nautittiin päiväkah-
vit mukavissa tunnelmissa. 
 
Norinkylä, Opintola B&B 22 osallistujaa 
Äystö, koulu 18 osallistujaa 
Riippi NS 15 osallistujaa 
Perälä NS 40 osallistujaa 
kirkonkylä, tori 58 osallistujaa 
Horonkylä NS, 28 osallistujaa 
Luovankylä, kylätalo 20 osallistujaa 
Aloituskierrokselle osallistui  
yhteensä 201 henkilöä 
 
 
Päivittäinen hyvinvointi 
Päivittäisen hyvinvointiteeman alle sijoittuvat erilaiset henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin liittyvät ta-
pahtumat ja palvelut. Syyskauden aikana päivittäisen hyvinvointiteeman alla toimintaa ovat pilotoineet;  
 
Teuvan Seurakunta 
- Teuvan seurakunta oli mukana Valtakunnallisen vanhustenviikon päivittäisen teeman, "Onni on van-
heta arvokkaasti" mukaan. Tuona päivänä Teuvabiilin pysäkki oli Luovankylässä. Ohjelmaan sisältyi 
osallistavaa keskustelua vanhuskäsityksestä sekä webinaarin seuraamista. 
- vko 47 oli Teuvan seurakunnan toimintaviikko. Seurakunnasta jalkautuivat seurakuntapastori sekä 
diakonissa Teuvabiilin matkassa kyliin. Teemat vaihtelivat kylittäin. Osallistujia yhteensä 72 henkilöä. 
 
Eläkeliitto 
- Eläkeliitto, Teuvan yhdistys järjesti klimppisoppalounaan Muorisotilassa 18.9.2020.  
Edullinen ja perinneruokaa tarjoileva lounastapahtuma oli suosittu. Osallistujia 46 henkilöä.  
 
Suupohjan Kuulo Ry:n Kuulolähipalvelu 
- 6.10.2020 järjesti Muorisotilassa Kuulopäivä -tilaisuuden. Tilaisuuteen osallistui 12 henkilöä. 
- Kuulolähipalvelun kanssa suunnitteilla vapaaehtoisten kuulokojeiden huoltajien verkosto. Opastajana 
toimii Hillervo Kujanpää Kuulolähipalvelusta. Opastustilaisuus vapaaehtoisille (6 henkilöä) järjestettiin 
26.11.2020 Muorisotilassa. Vapaaehtoisten on tarkoitus jalkautua kyliin Hillervon kanssa kevätkaudella 
2021. Toiminta tukee ja täydentää Suupohjan LLKY:n palvelua. 
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Teuvan kirjasto  
- Kirjaston kirjakassi -palvelu. Kirjat tai muut lainattavat tilattavissa kir-
jastosta puhelimella, sähköpostilla, Eepoksen kautta tai lainauslomak-
keella Teuvabiilin kautta. Palautus Teuvabiiliin. Käyttöaste 0.  
 
Teuvan Taideseura 
- Teuvan Taideseura järjesti ohjattua joulukorttiaskartelua Muorisoti-
lassa 23.11. ja 7.12.2020.  
 
Korpelan Palviauto / Mansen Savuherkut 
- Korpelan Palviauto monine herkkuineen linkittyi Teuvabiilillä toimin-
taa! -hankkeeseen viikolla 49.  

 
Teuvan Rivakka / Pappilankangas 
- "Luonto saa liikkumaan" -opastaulut Pappilankankaalla. Kuvalla ja testillä varustetuissa opasteissa 
mallia liikunnan iloihin näyttävät Kaisu ja Veikko Viljanmaa. Tauluja on saatavissa myös muihin kyliin. 
 
Opastus ja neuvonta digitaalisten palvelujen käytössä 
Uusien digitaalisten palvelujen käytön oppiminen on tärkeää ikäihmisille. Henkilökohtaiset palvelut ovat 
karsiutuneet ja tilalle ovat tulleet sähköiset asiointikanavat. Teuvabiilillä toimintaa! -hankkeen yksi tär-
keistä teemoista on digiosaamisen ja -rohkeuden lisääminen kohderyhmässä. Tätä kautta luottamus 
omiin kykyihin ja osaamiseen vahvistuu. 
 
Syyskauden aikana digiteeman alla ovat pilotoineet; 
Leader Suupohja, Kylille III -hanke 
- apua älylaitteiden käyttöön liittyvissä asioissa viikolla 39 pop up-digikahviloissa. Osallistujia yhteensä 
61 henkilöä. Tuija Takamäen ja Janne Taipaleenmäki johdattelivat tutustumaan mm. Klinik -palveluun 
- Senior Surf -päivänä 6.10.2020 tutustuttiin erilaisiin karttapalveluihin ja muihin virtuaalivierailupaikkoi-
hin. Osallistujia 20 henkilöä. 
 
Pop Pankki, Teuva 
- Pop Pankki Teuva jalkautui kyliin viikolla 51 tuoden opastusta pankin sähköisten palvelujen käytöstä 
lähelle ikäihmisiä. Käynnit olivat tarpeellisia, juuri mobiilisovellusten asentaminen koetaan vaikeaksi ja 
itse käyttö helpoksi. Koronarajoitusten vuoksi paikallaolijoiden määrä oli rajattu 10 henkilöön. Yhteensä 
tapahtumissa 31 opastettavaa henkilöä. 
 
Suupohjan LLKY:n kanssa käytiin keskusteluja, mitä sote -palveluja organisaatio voisi jalkauttaa kyliin 
ja pilotoida liikkuvassa Teuvabiilillä toimintaa! -palvelumallissa. Monta hyvää ideaa jäi syyskaudella to-
teutumatta, koska koronapandemia asetti toimintoja hyllylle.  
 
Alun perin suunnitelmissa olleet influenssarokotukset päästiin kuitenkin toteuttamaan suunnitelman 
mukaan erityisvalmisteluin. Kylien nuorisoseurantalot sekä kylätalo ja -koulu toimivat hyvinä puitteina 
rokotuksen antamiselle. Isot tilat takasivat odottamisen ja jälkiseurannan turvavälein. Terveydenhoita-
jilta saadun palautteen mukaan rokottaminen oli joustavaa ja sujuvaa. Jokaisesta toimitilasta löytyi oma 
tila rokotukselle, iso sali toimi loistavasti odotus- ja jälkiseurantatilana. Rokotuksiin varattiin aikaa 2,5 
tuntia / kylä. Neljän päivän aikana kuudessa kylässä rokotettiin yhteensä 207 henkilöä. 
 
Muorisotila 
Teuvan terveyskeskuksen läheisyydessä sijaitseva Nuorisotila Klubi muuntuu hankeajan, joka toinen 
viikko Muorisotilaksi. Esiselvitysvaiheessa nousi kohderyhmästä toive keskustassa olevasta tilasta, jo-
hon voisi kirkonkylällä asioidessa piipahtaa tapaamaan muita ja odottamaan kyytiä takaisin kotiin. Tila 
on avoin parillisten viikkojen ma, to ja pe klo 9-12. Tila on eri yhdistysten vapaassa käytössä. Tilaa ovat 
hyödyntäneet mm. Eläkeliitto, Suupohjan Kuulo ja Teuvan Taideseura. Syyskaudella kutsuimme ikäih-
miset kyliltä tutustumaan tilaan, valitettavasti koronatilanne esti tilaisuuden järjestämisen. Muorisoti-
lassa toimii myös SPR:n Teuvan osaston Tuo ja Vie Kierrätyskammari. Kammarissa raha ei vaihda 
omistajaa vaan itselle tarpeettomat tavarat saa jättää muiden iloksi ja käytettäväksi. 
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Syyskaudella Teuvabiilillä toimintaa! -hankkeeseen linkittyi organisaatioita sekä yksityiseltä- että julki-
selta sektorilta. Mukana oli myös 3. sektorin toimijoita. Lisäksi hankkeen toimia ovat upeasti edistäneet 
Teuvan kylissä aktiivisesti toimivat vapaaehtoiset. Kaiken kaikkiaan Teuvabiilillä toimintaa! -hankkeen 
syyskauden tilaisuuksiin on osallistuttu yhteensä 969 kertaa, huolimatta siitä, että hankkeen tilaisuudet 
olivat kuukauden mittaisella tauolla loka-marraskuussa koronapandemian vuoksi. 
 
Katson maalaismaisemaa – KAMA 
 
Katson maalaismaisemaa (Kama) -hankkeessa selvitetään, miten asukkaat ovat kokeneet maaseudun 
kulttuurimaiseman muutokset viime vuosikymmeninä. Hankkeessa kerätään kokemusperäistä etnogra-
fista tietoa Teuvan eri asukasryhmiltä työpajoissa, joita pidetään eri puolilla kuntaa yhteistyössä paikal-
listen toimijoiden kanssa. Aineistonkeruumenetelminä käytetään virikekeskusteluja ja -kävelyjä. Työpa-
joissa hyödynnetään myös vanhoja ja uusia valokuvia Teuvalta. 
 
Hankkeen toteuttaja on Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti. Hankkeen yhteistyökumppaneina ovat 
Teuvalaisen Kulttuurin Tuki ry, Teuva-Seura ry, Teuvan kunta ja Teuvan seurakunta. Työpajojen jär-
jestämiseen osallistuvat myös teuvalaiset kylät, seurat ja yhdistykset. Rahoittajina hankkeessa ovat 
Euroopan maaseuturahasto ja Leader Suupohja sekä Teuvalaisen Kulttuurin Tuki ry ja Teuvan kunta. 
 
Teos – Teuvalaisten oma Syreenin talo 
 
Väritehtailija Otto Syreenin (1900–1975) talo on Teuvan kirkonkylän keskeisimpiä maamerkkejä, joka 
on historiansa aikana toiminut sekä asuin- ja liikerakennuksena että Teuvan kunnantalona. Yhdessä 
vastapäisen konttorirakennuksen (1929) kanssa nämä 1920–1930-taitteen klassismia henkivät raken-
nukset muodostavat kulttuuri- ja rakennushistoriallisesti arvokkaan kokonaisuuden.  
 
Teos-hanke on esiselvitys, jolla pyritään varmistamaan tyhjillään olevan Syreenin talon säilyminen 
osana teuvalaista kulttuurimaisemaa. Hankkeessa Syreenin talolle tehdään rakennushistoriallinen ar-
kistoselvitys pintojen ja rakenteiden inventointitutkimus sekä käyttötarveselvitys. Yhteistyötahoja ovat 
Teuvalaisen Kulttuurin Tuki ry ja Teuvan kunta. Hankkeen rahoittaa Leader Suupohja. 
 
Hankkeessa järjestettiin yhteisöllisiä iltoja. 
 
Älykkään digitalisaation kasvupolku 
 
Kunnanhallitus teki päätöksen 2.11.2020 (237 §), jossa Teuvan kunta lähti mukaan Älykkään digitali-
saation kasvupolku-hankkeeseen. Valtiovarainministeriöllä oli 5.10.2020 asti käynnissä haku avustuk-
sista kuntien digitalisaation edistämiseen. Avustusta saattoi hakea kuntien päätöksenteon, hallinnon ja 
kuntademokratian digitalisaation sekä etätyökäytäntöjen ja digitaalisten palveluiden kehittämiseen. 
Avustus oli tarkoitettu kuntien hankkeisiin, joilla edistetään digitalisaatiota ja sen edellyttämää toiminnan 
muutosta ja juurtumista pysyviksi ja entistä paremmiksi käytännöiksi. 
 
Kauhajoki valmisteli avustushakemuksen digitalisaation edistämishankkeelle yhdessä Suupohjan mui-
den kuntien ja Suupohjan Seutupalvelukeskus Oy:n kanssa. Hankkeen kesto on 22 kuukautta alkaen 
1.1.2021. Haun ehdoissa on määritelty, että hankkeen tulee olla valmis viimeistään 31.10.2022. Hank-
keen kokonaiskustannuksiksi on arvioitu 159 000 €. Valtion avustusta haettiin 85 % kokonaisbudjetista 
eli 135 150 €. Hankkeen omavastuuosuus on 23 850 €, joka jaetaan kuntien asukaslukujen mukaan. 
Seutupalvelukeskuksen vakituisten työntekijöiden työpanosta lasketaan mukaan omavastuuseen.  
 
Hankkeessa toteutettavat toimenpiteet ulottuvat tiedonhallinnan kokonaisarkkitehtuurista käyttäjien 
osaamisen ylläpitoon ja sähköisiin palveluihin. Hankkeessa 1) suunnitellaan kehityspolku seutukuntana 
yhdessä toimivan alueen julkisten toimijoiden digitaaliselle kehittämiselle, 2) luodaan rakenteet digitaa-
lisen ympäristön jatkuvalle kehittämiselle sekä 3) toteutetaan sähköisiä palveluja sekä digitaalista työn-
tekoa edistäviä toimenpiteitä.  
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Hankkeessa tuotetaan kunnille digitalisaatiota edistävä IT-kehityssuunnitelma, joka sisältää uuden, jat-
kuvaa yhdessä oppimista ja kehittämistä tukevan toimintamallin, älyteknologiaa hyödyntävän ja digi-
taalisen sujuvuuden varmistavan tiedonhallinnan kokonaisarkkitehtuurin, henkilökunnan digitaalisen 
osaamisen ja kehittymisen varmistavat osaamisen seuranta-, koulutus- ja opastuskäytänteet sekä toi-
menpiteet sähköisten palvelujen maksimaaliseen kehittämiseen. Suunnitelmassa esitetään vaiheittai-
nen siirtyminen tekoälyä hyödyntävään, oppivaan, integroituun tiedonhallintaan ja älykkäisiin palvelui-
hin.  
 
Hankkeessa toteutetaan IT-kehityssuunnitelmassa tunnistettuja digitalisaation edistämistoimenpiteitä. 
Hankkeessa mm. tunnistetaan ohjelmistorobotiikan hyödyntämisen mahdollisuudet kuntien tiedonhal-
linnassa ja digitaalisten palveluiden tuottamisessa. Automatisaation, digitaalisten prosessien virtavii-
vaistamisen ja digitaalisten työvälineiden käytön laajentamisen avulla parannetaan tuottavuutta, työhy-
vinvointia ja palvelujen laatua sekä vähennetään kustannuksia.  
 
Hanketta toteuttamaan palkataan Seutupalvelukeskukseen yksi ICT-osaaja 22 kuukaudeksi. Hankkee-
seen varataan lisäksi kahden Seutupalvelukeskuksen ICT-asiantuntijan työpanosta 20 %. Hankkeessa 
varataan ostopalveluille 40 000 € mm. toimintojen automatisointia ja koulutusten järjestämistä varten.  
 
Hanketta hallinnoi Kauhajoen kaupunki. Toteutuksesta vastaa Suupohjan Seutupalvelukeskus Oy. 
Hanketta varten perustetaan digitalisaation kehittämisryhmä, johon kutsutaan digitalisaatiosta vas-
tuussa olevia edustajia hankkeessa mukana olevista Suupohjassa julkisia palveluja tuottavista organi-
saatioista. 
 
Teuvan kunnan osallistuminen Suupohjan Kehittämisyhdistys ry:n / Leader Suupohjan paikallisen ke-
hittämisstrategian /LEADER-ohjelman sekä LEADER-toimintaryhmän rahoitukseen vuosina 2021 – 
2027 
 
Suupohjan Kehittämisyhdistys ry/Leader Suupohja esitti Isojoen, Karijoen ja Teuvan kunnille sekä Kau-
hajoen ja Kurikan kaupungeille, että ne osallistuisivat Suupohjan paikallisen kehittämisstrategian ja 
LEADER-toimintaryhmän rahoitukseen vuosina 2021 – 2027. Kunnanvaltuusto teki Teuvan kunnan 
osallistumispäätöksen kokouksessaan 28.9.2020 (37 §).  
 
Kehittämisstrategian kokonaisrahoitus on 12,1 miljoonaa euroa. Siitä kuntien osuus on 1,6 miljoonaa 
euroa. Teuvan rahoitusosuus on noin 230.434,84 euroa koko ohjelmakauden osalta. Vuoden 2021 
Teuvan rahoitusosuus on 34.565,23 euroa, jatkuen samansuuruisena vuoteen 2026 saakka. Vuoden 
2027 osuus on 23.043,48 euroa. 
 
Maakuntakorkeakoulutoiminta vakiintui  
 
Etelä-Pohjanmaan maakuntakorkeakoulu on Seinäjoen ammattikorkeakoulun maakunnallista toimin-
taa, joka toimii myös Suupohjassa. Maakuntakorkeakoulu tarjoaa koulutusten lisäksi palveluita yritysten 
ja elinkeinoelämän kehittämiseen. Korkeakouluasiamiehet järjestävät yrityksille muun muassa semi-
naareja, koulutustilaisuuksia sekä työpajoja. Maakuntakorkeakoulu tarjoaa erilaisia koulutuksia. Tarjolla 
on muun muassa AMK-tutkintoon johtavia koulutuksia sekä Avoin AMK ja Avoin yliopisto -opintoja. 
Maakuntakorkeakoulussa opiskelu tapahtuu eri tiloissa maakunnassa ja myös verkko-opintoina. Suu-
pohjan alueen korkeakouluasiamiehenä toimii Pirjo-Leena Ketola. 
 
Alajärveltä vuonna 2005 alkanut SeAMKin maakuntakorkeakoulun toiminta on laajentunut ja vakiintunut 
15 toimintavuoden aikana. SeAMK ja nykyiset sopimuskunnat allekirjoittivat uudet yhteistyösopimukset 
Seinäjoella 22.1.2020. Sopimuksen allekirjoitti 14 kuntaa: Alajärvi, Vimpeli, Soini, Lappajärvi, Evijärvi, 
Alavus, Kuortane, Ähtäri, Kauhajoki, Teuva, Isojoki, Karijoki, Kurikka sekä Kauhava. Maakuntakorkea-
koulun toimintaa rahoittavat SeAMK ja kunnat yhdessä. 
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2.3.10. 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 vaatimus-
ten toteuttamisesta viranomaisten tiedonhallinnassa. Laissa säädetään myös tietojärjestelmien yhteen-
toimivuuden toteuttamisesta. Laki sisältää koko julkista hallintoa koskevat säännökset tiedonhallinnan 
järjestämisestä ja kuvaamisesta, tietovarantojen yhteentoimivuudesta, teknisten rajapintojen ja katse-
luyhteyksien toteuttamisesta sekä tietoturvallisuuden toteuttamisesta. Lain nojalla valtiovarainministe-
riön yhteyteen perustetaan julkisen hallinnon tiedonhallintalautakunta arvioimaan ja ohjaamaan valtion 
ja kuntien viranomaisten tiedonhallinnan toteuttamista. 
 
Lain säännöksiä tullaan tarkentamaan asetuksilla, jotka koskevat turvallisuusluokiteltavia asiakirjoja, 
tiedonhallintalautakunnan toimintaa sekä valtion viranomaisia koskevaa tiedonhallinnan muutosten lau-
suntomenettelyä. Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta sisältää useita siirtymäsäännöksiä, jotta vi-
ranomaisilla on mahdollisuus saattaa tiedonhallinnan menettelynsä ajan tasalle. Lailla julkisen hallinnon 
tiedonhallinnasta kumotaan vuonna 2011 voimaan tullut laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauk-
sesta. 
 
Tiedonhallintalaista koulutettiin henkilöstöä heti alkuvuodesta. Perusasioihin keskittyvä koulutus järjes-
tettiin seutukunnallisena yhteistyönä 7.1.2020 Suupohja-salissa Kauhajoella. Kouluttajana toimi erityis-
asiantuntija Tuula Seppo Kuntaliitosta. Myös valtiovarainministeriö järjesti tammikuun lopussa tiedon-
hallintalain täytäntöönpanon aluekierroksen, joka Etelä-Pohjanmaalla toteutettiin Seinäjoella. Seutu-
kunnallisesti järjestettiin tiedonhallintalain vaatimuksiin vastaamiseen tähtäävä järjestäytymiskokous 
14.2.2020. Ensimmäisessä vaiheessa siirtymäsäännöksissä valmistaudutaan siihen, että organisaa-
tioihin perustetaan tiedonhallintayksikkö. Lisäksi käynnistetään valmistelut tiedonhallintamallin laati-
miseksi. Suupohjan tietosuojatyöryhmä (SUTI) on jatkanut yhteistä valmistelua, jonka lisäksi hallinnon 
toimistohenkilöstö on tutustunut laaja-alaisesti erilaisiin kaupallisiin palveluihin, joita tiedonhallintamallin 
laatimiseksi on tarjolla. 
 
 
 
 

SeAmkin ja 14 kunnan 
edustajat maakuntakor-
keakoulun sopimusten 
allekirjoitustilaisuudessa 
22.1.2020 
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EU:n yleinen tietosuoja-asetus 
 
Yksi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen velvoite on henkilökunnan kouluttaminen. Koulutuk-
sen toteuttamiseksi on valmisteltu verkkokoulutusympäristön käyttöönottoa. Verkkoympäristön kautta 
henkilöstö voidaan kouluttaa tietosuojan ja tietoturvan vaatimuksiin. Samalla tietosuojaosaamista voi-
daan seurata verkkokoulutusympäristön tuottamien raporttien avulla. Sisällöltään koulutusohjelma on 
varsin havainnollinen ja hyödyntää lyhyitä animaatioita koulutustapahtumassa. Koulutuksen läpäisy 
vaatii ennalta määrätyn pistemäärän saavuttamista, jonka jälkeen ohjelmasta on mahdollista tulostaa 
todistus koulutuksen suorittamisesta. Koulutusympäristön lisäksi myös info-/koulutustilaisuudet henki-
löstölle eri toimipisteissä, ovat jatkossakin tarpeellisia osoitusvelvollisuuden toteen näyttämiseksi. Kou-
lutusympäristöön on alkuvuoden aikana rakennettu Teuvan kunnan organisaatiorakennetta vastaava 
sisältö. Koulutusympäristön pääkäyttäjäkoulutus on toteutettu. 
 
Tietosuojayhteistyötä jatketaan myös seutukunnallisena yhteistyönä Suupohjan tietosuojatyöryhmän 
kanssa. Julkinen hallinto harjoittelee henkilötietojen tietoturvaloukkausten hallintaa yhteisissä TAISTO-
harjoituksissa vuosina 2018–2021. Teuvan kunta valmistautuu osallistumaan harjoitukseen, joka jär-
jestetään 19.11.2020. Erilaisiin häiriötilanteisiin varautumisen merkitys kasvaa digitalisaation myötä. 
TAISTO-harjoituksessa harjoitellaan organisaation toimintakykyä erilaisissa tietoturva- ja tietosuoja-
loukkaustilanteissa. 
 
Digi- ja väestötietovirasto pyysi organisaatioita nimeämään Julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuu-
den asiantuntijaryhmään jäseniä. Seutukuntaa edustaa tietosuojavastaava Petri Borén Suupohjan Seu-
tupalvelukeskuksesta. 
 
Tietoturvan ja tietosuojan raportti vuodelta 2020 
 
Vuoden 2020 aikana tietoturvaa ja tietosuojaa on toteutettu ja suunniteltu seutukunnallisessa SUTI-
työryhmässä sekä sisäisesti SUTI-yhteyshenkilön toimesta, joka on tarpeen mukaan ollut yhteydessä 
tietosuojavastaavaan sekä järjestänyt tapaamisia tarpeen mukaan. Tietoturvan ja tietosuojan toteutta-
mista on tehty sisäisesti, SUTI-ryhmän koordinoimien toimenpiteiden kautta. 
 
Haasteita vuodelle ovat asettaneet koronapandemiasta johtuvat poikkeamat vanhaan normaaliin. Työn-
teossa ja kokousten järjestämisessä on siirrytty laajalti etätyövälineiden kautta järjestettäviin tapaami-
siin. Pandemian myötä on siis opeteltu uusia toimintatapoja ja siirrytty laajasti etätöihin, jonka tietosuo-
jan ja tietoturvan ohjeita sekä käytänteitä on mietitty myös SUTI-työryhmässä. Näitä ohjeita on välitetty 
tiedoksi organisaatioittain, tarpeen mukaisesti. Korona-pandemia on rajoittanut myös SUTI-ryhmän ta-
paamiset Teams-ympäristöön, jonka kautta saatava tieto sinällään on sama kuin tapaamisessa paikan 
päällä, mutta jossa vapaa keskustelu jää vähemmälle.  
 
Tiedonhallintalaki on ollut laajasti mukana SUTI-työryhmän kokoontumisissa ja myös sen vaatimuksiin 
vastaamiseen on pyritty löytämään yhteisiä käytänteitä. Yleisesti työryhmän näkemys on se, että tieto-
suojan ja tiedonhallintalain vaatimuksiin vastaamisen on lähdettävä johdosta, jonka vastuulla näiden 
toteutuminen on. Ilman johdon sitoutumista tietosuojan, tietoturvan tai tiedonhallinnan kehittäminen ei 
ole mahdollista. 
 

1. Tietosuojavastaava 

Tietosuojavastaavan palvelut tuottaa Suupohjan Seutupalvelukeskus Oy palvelusopimuksen 
kautta. Sopimuksella on sovittu mitä palvelu sisältää. Vähimmäisvaatimuksena on pidetty EU:n 
yleisen tietosuoja-asetuksen mukaista velvoitetta organisaation tietosuojavastaavan tehtävien 
määrittelyssä. 
Tietosuojavastaava toiminut alueellisen tietosuojatyöryhmän (SUTI) puheenjohtajana 12.2.2018 
alkaen. Ryhmän tarkoitus on mahdollistaa tietosuojatyön alueellinen yhteistyö ja helpottaa tie-
tosuoja-asioiden toteuttamista organisaatioissa yhteistyön avulla. 
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2. Henkilöstön koulutukset 

Henkilöstön koulutusta tietosuojan ja tietoturvan kehittämiseksi hankittiin web-pohjaisella kou-
lutusympäristö. Koulutuksen suorittamisesta voi tulosta todistuksen, jonka voi toimittaa esimie-
hen nähtäväksi. Säännölliset koulutukset aloitetaan vuoden 2021 aikana. Uudet työntekijät on 
perehdytetty tietosuoja-asioihin pääsääntöisesti tietosuojavastaavan toimesta. 
Henkilöstöä ja organisaation johtoa on koulutettu ja tiedotettu vuoden aikana myös tietosuoja-
vastaavan toimesta. Näitä koulutuksia on toteutettu tarpeen mukaan ryhmittäin mm. samoissa 
työtehtävissä toimiville henkilöille, vuoden 2020 aikana näiden koulutusten järjestäminen on ko-
ronapandemian vuoksi ollut haasteellista. Tietosuojavastaavan tapaamisia on myös järjestetty 
tarpeen mukaisesti mm. silloin, kun on nähty tarve lisätiedolle eri tietosuoja-asioissa. 
Henkilöstöä on ohjeistettu tarpeen mukaan sähköpostin tai puhelimen välityksellä sekä henkilö-
kohtaisten tapaamisten ja perehdytysten kautta. Näissä tilanteissa on yleensä paneuduttu sillä 
hetkellä akuuttiin aiheeseen. 
Koulutusten ja infojen järjestämisessä haasteena on ollut jo mainittu koronapandemia, joka on 
rajoittanut vahvasti tapaamisia, joita ei ole voitu toteuttaa yhtä laajasti, kuin edeltävinä vuosina.  
 

3. Dokumentaatio 

Alueellinen tietoturva- ja tietosuojapolitiikka on viimeistelty kevään 2019 aikana ja se on hyväk-
sytty käyttöön sekä lisätty nettisivuille yleisesti nähtäväksi. SUTI-työryhmässä on keskusteltu 
näiden sisällön tarkastamisesta ja tarpeen mukaan ajan tasalle saattamisesta, tätä aletaan to-
teuttamaan 2021. 
Tietoturva- ja tietosuojapolitiikka sisältää myös toimintatapoja erilaisissa tietoturvan ja tietosuo-
jan häiriötilanteissa. Näiden ohjeiden perusteella voidaan arvioida millaisia toimenpiteitä missä-
kin tapauksessa tulee kyseeseen ja niiden tarkoituksena on määrittää samanlaiset toimintatavat 
eri toimialueille, samalla määritellään erilaiset vastuualueet viranhaltijoille. 
Henkilöstön tietoturvaohjeet on samoin viimeistelty kevään 2019 aikana ja ne on lisätty nettisi-
vuille yleisesti nähtäville. Näiden ohjeiden tarkastaminen ja päivitys on myös tarpeen, etätyön 
ohjeistuksia tulee tarkastella erityisesti. Päivitysprosessi aloitetaan 2021. 
Rekisterien kartoitusta ja eri tietojärjestelmien sisältämien henkilötietojen määrää sekä laatua 
on tarkasteltu tiedonhallintalain ohella vuoden aikana. Näiden järjestelmien osalta työ on jatku-
vaa, vaikka suurimmat työt näitä koskien on jo tehty. 
Seutupalvelukeskus on lisännyt osoitteeseen https://www.tukikaveri.fi/ohjeet/ erilaisia ohjeita, 
joiden kautta työntekijöille annetaan yleistä ohjeistusta ohjelmistojen ja palvelujen käyttöön. Oh-
jeita lisätään vähitellen, sen mukaan, kuin tarvetta esiintyy. 
 

4. Tietoturvatyöryhmä  

Teuvan kunnassa on nimetty tietoturvatyöryhmä, jossa on edustajia eri toimialoilta. Vuoden ai-
kana on pääsääntöisesti työstetty tiedonhallintamallia. 
 

5. Osallistuminen Vahti-yhteishankkeen harjoitukseen  

 

Hankkeen kautta on toteutettu TAISTO20-harjoitus valtakunnallisena yhteisharjoituksena. Har-
joitukseen osallistujina olivat johtoryhmä, tietosuojavastaava sekä sihteerinä toiminut viranhal-
tija, joka toimi harjoituksessa kirjurina ja seurasi yleisesti harjoituksen kulkua. 
Harjoituksen kautta saatiin kokemusta häiriötilanteeseen varautumisessa ja harjoituksessa eri 
vastuualueet tulivat käytännössä harjoitelluksi kunkin vastuuhenkilön osalta. Harjoituksessa ko-
rostui ohjeiden ja dokumentaation tärkeys sekä reagoinnin merkitys myös silloin, kun vastuu-
henkilöt ovat työpaikalta poissa, kuten tilanne on viikonloppuisin ja juhlapyhinä. 
 

6. Tietoturvan käytännön toimenpiteitä 

 

ICT on toteuttanut 2020 mm. seuraavat: 
Yleiset parannukset: 

- Office 365 käyttöönotto 

https://www.tukikaveri.fi/ohjeet/
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- Automatisoitu BIOS-päivitysten asennus 

- Maksuliikenteen tiedostojen käyttöoikeuksien tarkka rajaaminen 

- BitLocker-salauksen käyttöönottoa laajennettu 

- Palomuuriliikenteen lokit ohjattu Graylog-arkistoon 

- Sähköpostiliikenteen välitys siirretty omaan hallintaan 

o DKIM-allekirjoitetut sähköpostit 

- F-Secure Application Control otettu käyttöön 

- OpenVPN salaus nostettu 4096-bittiseksi 

- Tukiasemien radius-ohjattujen vlan-verkkojen käyttöönotto aloitettu 

Kehittämisalueet: 

- Älykorttikirjautumisen käyttöönotto 

o Osassa sovelluksista jo käytössä 

- Ulkoisten tallennusvälineiden käytöstä poistaminen tai korvaaminen hallitulla tallennusväli-

neellä 

- Sähköpostin DLP-käytännöt 

- MFA käyttöönotto 

- Azure Control Access käyttöönotto 

- DNSSec käyttöönotto 

- BIOS-määritysten lukitseminen 

- Salasanamääritysten tiukennus 

- Windows 10 Enterprise käyttöönotto (+AppLocker) 

Haittaohjelmien määrät 2020 
- Haitalliset DNS-kyselyt < 200 

- Haittaohjelmia havaittu muutamalla työasemalla < 3 

 
7. Muuta huomioitavaa  

 
Tietosuojavastaava on osallistunut Judo-hankkeen työpajoihin verkkoyhteyden kautta. Näiden 
työpajojen kautta on saatu runsaasti tietoa erilaisista tietoturvaan ja tietosuojaan vaikuttavista 
asioista sekä työkaluja sisäisen dokumentaation luomiseen ja toiminnan kartoittamiseen. 
 

HALLINTO     Tilinpäätös      Budjetti+ Tilinpäätös Käyttö- 

KÄYTTÖTALOUS 2019      muutos    2020 %       

          

TOIMINTATUOTOT 540 805 540 750 505 178 93,40 

Sisäiset tuotot 353 436  385 971  
TOIMINTAKULUT -24 213 036 -24 011 521 -23 789 779 99,10 

Sisäiset kulut -196 685  -34 705  
Tulos -23 515 480 -23 470 771 -22 933 336  

 
 

2.4. Hyvinvointipalvelut 
 
Hyvinvointipalveluiden tavoitteet talousarviossa 2020 
 
Kuntastrategian painopisteeksi valittu Lasten ja nuorten ennaltaehkäiseviin palveluihin panostaminen 
toteutuu vuodelle 2020 valittujen toimenpiteiden kautta. Talousarviovuonna keskitytään erityisesti har-
rastusmahdollisuuksien edesauttamiseen sekä tukipalveluiden oikea-aikaisuuden parantamiseen. Li-
säksi jatketaan vertaistuen tarvitsijoiden kartoituksen perusteella esiinnousseiden teemojen mahdollis-
tamista sekä lapsivaikutusten arvioinnin käyttöönoton tukemista.  
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Talousarviovuonna analysoidaan toteutetun sähköisen kyselyn avulla vertaistuen tarvitsijoita sekä ky-
selyn perusteella etsitään vertaisryhmätoiminnalle toteuttajia. Lapsivaikutusten arvioinnin käyttöönottoa 
edesautetaan toteuttamalla arviointeja vuoden mittaan päätöksenteon yhteydessä soveltuvin osin.  
 
Erityisesti perusopetuksen tavoitteena on psykologi- ja yleensä perheneuvolan palveluiden saatavuu-
den parantaminen siten, että lapset ja nuoret saavat asiantuntevan tuen riittävän ajoissa sekä lisäksi 
nuorisotyön vahva jalkauttaminen oppilaiden pariin arkipäivän koulutyöhön ja samalla linkin rakentami-
nen koulusta vapaa-ajalle. Vertaistuelle luodaan mahdollisuuksia myös vertaissovittelutoiminnan jatka-
misen ja vertaissovittelutoiminnan tukemisen kautta perusopetuksessa.  
 
Niin perusopetuksessa kuin lukio-opetuksessa oppilas- ja opiskelijahuoltoa kehitetään edelleen, keskit-
tyen erityisesti yhteisölliseen opiskeluhuoltoon sekä tarjoamalla tukea elämänhallinnassa, Myös lukiolla 
huolehditaan psykologipalveluiden oikea-aikaisesta saatavuudesta ja toimivuudesta. Lukion positiivista 
imagoa vahvistetaan markkinoinnin lisäämisellä ja aktivoimalla nuoria somen ylläpitäjinä.  
 
Varhaiskasvatuksessa tavoitteina ovat huoltajien ja lasten osallisuuden lisääminen, tila-ratkaisujen 
eteenpäinvieminen ja kehittäminen sekä liikunnallisen 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 
huomioiden tarvittaessa myös vertaistukitoiminnan toteuttamisen. Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuripalve-
luissa tavoitteena on harrastusmahdollisuuksien edesauttamisen ohella asiakasmäärien ja -kontaktien 
määrän kasvu. 
 

2.4.1. Hyvinvointipalvelujen hallinto 

 
Toimintavuoden alussa hallinnossa valmisteltiin mm. hyvinvointikertomusta, koulukuljetusten kilpailu-
tusprosessia sekä ehkäisevän päihdetyön organisoimista kunnassa. Koulukuljetusten kilpailutuspro-
sessin yhteydessä toteutettiin yritysvaikutusten arviointi. Ehkäisevä päihdetyö järjestetään siten, että 
ehkäisevästä päihdetyöstä vastaavana toimielimenä toimii kunnanhallitus, yhdyshenkilönä kunnassa 
sivistysjohtaja ja työryhminä kaksi eri seudullisesti toimivaa työryhmää, toinen lapsiin ja nuoriin kohdis-
tuen ja toinen aikuisiin ja ikäihmisiin kohdistuen.  
 
Koulukuljetuskilpailutusprosessin ensimmäisessä vaiheessa osa tarjouksista ylitti asialle varatut mää-
rärahat, mistä johtuen osa reiteistä päätettiin avata uudelleen kilpailutukseen. Hankinnasta tehtiin vali-
tus markkinaoikeuteen, minkä johdosta koko hankinta jouduttiin keskeyttämään ja alkuperäinen päätös 
kumoamaan. Reitit kilpailutettiin kokonaisuudessaan vielä uudelleen heinäkuussa ja liikennöitsijät va-
littiin elokuussa kunnanhallituksessa. Uudet sopimukset astuivat voimaan 1.9.2020. 
 
MLL Pohjanmaan piirin kanssa jatkettiin kumppanussopimusta. Yhteistyöalueiksi sovittiin mm. Jutut-
tamo-toimintamallin toteuttaminen Teuvalla vanhempien vertaistuen vahvistamiseksi. Poikkeusolojen 
alettua, MLL:n aloitteesta kuitenkin sovittiin kuntakumppanuussopimuksen tauolle jättämisestä vuoden 
2020 ajaksi. Vuoden 2019 lopussa toteutetusta lapsiperhekyselystä laadittu opinnäytetyö valmistui 
maaliskuussa. Lapsivaikutusten arviointeja toteutettiin keväällä uuden päiväkodin pihasuunnitteluun liit-
tyen osallistamalla kyselyllä lapsia, huoltajia ja henkilökuntaa sekä syksyn aikana nuorisopalveluiden 
järjestämismahdollisuuksista 
 
Kauhajoen kaupungin aloitteesta Kauhajoen kaupunki, Teuvan kunta, Kauhajoen lukio, Vuoksi, kansa-
laisopisto ja Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä ovat kehittäneet yhteistyössä tulevaisuuden kou-
lutusyhteistyön selvityshankkeen. Tavoitteena on kehittää koulutusalusta osaavan työvoiman ja erias-
teisten koulutusten saatavuuden takaamiseksi seudulla. Koulutusalustan kumppaneina tulevat ole-
maan yritykset, elinkeinotoimijat ja laajasti eriasteiset koulutuskumppanit toiselta asteelta korkeakou-
luihin. Hankkeen osallistujat päättivät lähteä mukaan myös Kuntaliiton KOPA-hankkeeseen eli Koulutus 
palveluna –hankkeeseen, jonka tavoitteet ovat osittain yhteneviä alkuperäisen hankkeen kanssa. 
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KOPA-hanke on lähtenyt käyntiin aloitusseminaarilla helmikuussa ja alueellisella etäseminaarilla maa-
liskuussa. Hanke jatkui  lähitapaamisella Teuvalla lokakuun alussa sekä vuoden mittaan useilla Teams-
kokouksilla. 
 
Opetushallitus julkaisi perusopetuksen arvioinnin uudet linjaukset 10.2.2020. Laajamittaisen uudistuk-
sen tavoitteena on lisätä arvioinnin yhdenvertaisuutta sekä arvosanojen vertailukelpoisuutta. Arvioinnin 
uudistamisessa täsmennetään kaikkia vuosiluokkia koskevia linjauksia ja laaditaan päättöarvioinnin kri-
teerit. Eteläpohjalaisen perusopetuksen opetussuunnitelman luku arvioinnista uudistettiin maalis-
kuussa 2020. Työstä vastasi maakunnallinen työryhmä. Osa linjauksista jäi kuitenkin vielä paikalliselle 
tasolle määriteltäviksi kevään aikana. Uudet arvioinnin linjaukset tulivat voimaan kaikissa kouluissa 
1.8.2020.  
 
Teuvan kunta on osallistunut Etelä-Pohjanmaan sivistysjohdon yhteisen lausunnon valmisteluun oppi-
velvollisuuden pidentämisestä. Koronakevään jälkihoitoon avattiin uusia erityisavustuksia, joita kun-
nalle myönnettiin varhaiskasvatukseen sekä esi- ja perusopetukseen koronaviruksen aiheuttamien 
poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseksi. Lisäksi kunnalle haettiin aluehallintovirastolta ja myönnet-
tiin erityisavustus Kumppari – kasvatuskumppanuutta nuorisotyön ja koulun kesken -hankkeelle, jossa 
nuorisotyötä kehitetään koulussa oman koulunuorisotyöntekijän voimin. 
 
Loppuvuoden aikana vapaa-aikasihteerin eläköitymisen vuoksi liikunta-, nuoriso- ja kulttuuripalveluiden 
hallinnon uudistamista valmisteltiin hyvinvointivalionkunnan ohjauksen mukaisesti hallintouudistuksen 
valmistelun kanssa yhtä aikaa. Loppuvuodesta vapaa-aikasihteerin tehtävää jatkamaan rekrytoitiin 
määräaikainen hyvinvointikoordinaattori. Lisäksi hallinnosta osallistuttiin Teuvabiilillä toimintaa -hank-
keen ohjausryhmään sekä jalkauduttiin Teuvabiilin mukana aloitusviikolla kylille.  
 
Epidemian taloudelliset vaikutukset toimintakuluissa näkyvät esimerkiksi ajamatta jääneiden oppilas-
kuljetusten osalta ja toimintatuloissa saamatta jääneiden varhaiskasvatusmaksujen tai uimahallin pää-
symaksujen muodossa, mistä johtuen loppuvuodesta haettiin lisämäärärahaa tuloihin. 
 

HYVINVOINTIPALVELUT     Tilinpäätös      Budjetti+ Tilinpäätös Käyttö- 

KÄYTTÖTALOUS 2019      muutos    2020 %       

          

TOIMINTATUOTOT 616 585 552 200 532 008 96,30 

Sisäiset 25 558  1 901  
TOIMINTAKULUT -7 636 693 -7 612 085 -7 311 501 96,10 

Sisäiset -2 287 763  -2 327 260  
Tulos -9 282 313 -7 059 885 -9 104 851  

 

2.4.2. Peruskoulutus 

Tammikuun puolessa välissä neuropsykologi Nina Uusitalo kertoi 6.-9 –luokkien oppilaille ja oppilaiden 
huoltajille aivojen kehittymisestä, suojaamisesta ja siitä miten lataamme ne toimiviksi levon ja unen 
avulla. 

Taidetestaajat-hankkeen vierailu kahdeksasluokkalaisille Helsinkiin oli helmikuun alussa. Oppilaat pää-
sivät seuraamaan radion sinfoniaorkesterin esitystä Nuorta rakkautta Helsingin musiikkitalolle.  

Metsävisa järjestettiin kaikille 9-luokkalaisille 6.2.2020. 

Mopokoulutus järjestettiin 8-luokkalaisille helmikuun puolivälissä. Sen aikana käytiin läpi liikenneturval-
lisuuskysymyksiä. 
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Yläkoululaisten liikuntapäivää Parrassa vietettiin maaliskuussa. 

Etelä-Pohjanmaan veteraanien perinneorganisaatio toivoi 
koulun järjestävän perjantaina 13.3.2020 klo 11.00 seppe-
leen laskutilaisuuden sankarihautausmailla. Kyläkoulut 
sekä yhtenäiskoulun luokat 3, 5 ja 7 osallistuivat tilaisuu-
teen. Teuvan Reserviupseerikerho ry:n puheenjohtaja Erkki 
Nevanperä kertoi ensin Talvisodan historiasta. Sen jälkeen 
laulettiin Tuomo Tiitisen säveltämä Lippulaulu. Seppeleen 
muistopaadelle laskivat yhdeksännen luokan oppilaskun-
nan edustajat. Tilaisuuden lopuksi nuorisovaltuuston pu-
heenjohtajan piti juhlapuheen.  

Valtioneuvosto päätti, että Suomen peruskouluissa siirry-
tään 18.3.2020 alkaen etäopetukseen. Esioppilaille sekä 1-
3-luokkien oppilailla oli mahdollisuus jäädä lähiopetukseen. 
Tästä linjauksesta huolimatta opetusministerin mukaan 
myös 1-3 vuosiluokkien pienten koululaisten vanhempia 
pyydettiin pitämään lapsensa etäopetuksessa mikäli mah-
dollista. Jakso jatkui lopulta aina 13.5.2020 saakka, jonka 
jälkeen lähes kaikki oppilaat palasivat lähiopetukseen. 
Vaikka siirtyminen uuteen työskentelymuotoon tapahtui no-
pealla aikataululla, saatiin kaikki toimimaan alusta alkaen 
hyvin. Etäopiskelun sujumista seurattiin esim. pyytämällä huoltajilta sekä yläkoulun oppilailta palautetta 
opiskelun toimivuudesta. Palautteen perusteella käytiin läpi kohdat, joita voitiin vielä kehittää. Palautetta 
kerättiin myös virtuaalisesti järjestetyillä yhteisöllisen oppilashuollon tapaamisilla. 

Etäopetusjakson aika oppilailla oli mahdollisuus lainata koululta tietokone tai tabletti kotona opiskelun 
mahdollistamiseksi. Laitteita lainattiin Teuvan kouluissa yhteensä 40 kappaletta. Samalla haettiin Kai-
kille kone -kampanjan kautta mahdollisuutta saada lisäkoneita oppilaiden käyttöön. Näitä laitteita tulikin 
10 kappaletta oppilaille jaettavaksi. Teuvalla toteutettiin ensimmäisten kuntien joukossa myös koulu-
ruoan jakelu etäopetuksessa oleville oppilaille ja opiskelijoille. Kouluruoka oli mahdollista tilata keskus-
keittiöltä ennakkoon ja sitä jaettiin annospakkauksissa päivittäin yhtenäiskoululta, Perälän ryhmiksestä 
ja Äystön päiväkodilta.  
 
Monet kevään etäopetusjakson jälkeisen lyhyen lähijakson kokemuksista ovat saaneet jatkoa syksyllä. 
Oppilaiden ja koulun aikuisten jaksamisen tueksi vuosittain toistuvat, perinteiset tapahtumat on pyritty 
järjestämään koronarajoitukset huomioon ottaen. Joulujuhlat järjestettiin striimausten ja nauhoitteiden 
avulla. 
 
Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa 
 
Opetushallitus julkaisi perusopetuksen arvioinnin uudet linjaukset 10.2.2020. Laajamittaisen uudistuk-
sen tavoitteena on lisätä arvioinnin yhdenvertaisuutta sekä arvosanojen vertailukelpoisuutta. Arvioinnin 
uudistamisessa täsmennetään kaikkia vuosiluokkia koskevia linjauksia ja laaditaan päättöarvioinnin kri-
teerit. 
 
Arvioinnissa korostetaan aikaisempaa vahvemmin yhdenvertaisuutta, suunnitelmallisuutta ja johdon-
mukaisuutta sekä arvioinnin edellyttämää avoimuutta, ohjausta, koulujen ja kotien yhteistyötä sekä op-
pilaiden osallisuutta. Itsearvioinnin ja vertaispalautteen periaatteita on tarkennettu niin, etteivät nämä 
sekoitu opettajan tekemään summatiiviseen osaamisen arviointiin. Oppilaan osaamisen numeroarvi-
ointi aloitetaan jatkossa kaikissa kouluissa neljännellä vuosiluokalla. 
 
Kehittämistyön aikataulu on määritelty siten, että keväällä 2020 päivitettiin paikalliset opetussuunnitel-
mat. Toisin poikkeuksellisen kevään vuoksi, päivitys jäi aika pintapuoliseksi ja työtä jatketaan syksyn 
2020 aikana. Uudet linjaukset tulivat voimaan 1.8.2020. Vuoden 2020 aikana Opetushallitus täsmentää 
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päättöarvioinnin arvosanojen kriteerejä. Nykyisen 8:n lisäksi kriteerit määritellään arvoisanoille 5,7 ja 9. 
Uudet päättöarvioinnin kriteerit julkaistaan vuodenvaihteessa 2020–2021 ja ne astuvat voimaan 
1.8.2021. Uusien kriteereiden mukaiset päättöarvosanat annetaan kaikissa oppiaineissa ensimmäisen 
kerran koko ikäluokalle keväällä 2022.  
 
Lukuvuoden alkupuolella koulujen opetushenkilöstö kouluttautui arvioinnin muutoksiin ja siihen, miten 
käytännössä arviointi jatkossa toteutetaan. Syyslukukauden päätteeksi viidesluokkalaiset saivat nume-
roarvioinnin. Aiemmin arviointi alkoi vasta viidennen keväällä. Jatkossa numerot annetaan jo neljännen 
luokan päättyessä. 
 
Lasten ja nuorten mielenterveys  
 
Keväällä pohdittiin opetushenkilöstön koulutustarpeita ja arvioitiin että Koronan ja etäopiskelun vaiku-
tukset oppilaiden mielenterveyteen ja mielialaan tulevat luultavasti esille vasta viiveellä. Jotta nämä tar-
peet osattaisiin koulutyön alkaessa huomioida ja ohjata oppilasta ajoissa eteenpäin, pyydettiin syk-
syn koulutuspäivään mielenterveysasioihin perehtynyt asiantuntija Susanna Kosonen kertomaan kou-
lulaisten ja opiskelijoiden mielenterveyden tukemisesta.  
 
Koulujen opiskelijahuoltoryhmissä on pohdittu pandemian mukanaan tuomia mielialaan vaikuttavia te-
kijöitä ja keskusteltu siitä, miten mahdollisiin paineisiin pystytään vastaamaan. 
Kouluissa on pidetty tärkeänä, että on saatu arki jatkumaan suhteellisen tavallisena ja koulua ei ole 
tarvinnut käydä etänä. Hygieniatoimenpiteet ovat kuormittaneet oppilaita ja koulun aikuisia, mutta toi-
saalta on hyvin ymmärretty niiden merkitys. Havaintojen mukaan samalla on ehkä vältytty esim. vuosit-
taisilta syysflunssilta. Henkilökunta otti maskit käyttöön joulukuun alussa. 
 
Syksyn aikana pohdittiin koulunuorisotyöntekijän toimenkuvaa. Tehtävään haettiin henkilöä ja samalla 
kartoitettiin vielä tarkemmin tarpeita ja tulevaa tehtävää.  
Syksyn alussa panostettiin ryhmäytyksiin, erityisesti luokilla 3 ja 7. Tätä työtä on jatkettu syksyn mittaan. 
 
Psykologipalvelut   
 
Erityisesti perusopetuksen tavoitteena on psykologi- ja yleensä perheneuvolan palveluiden saatavuu-
den parantaminen siten, että lapset ja nuoret saavat asiantuntevan tuen riittävän ajoissa sekä lisäksi 
nuorisotyön vahva jalkauttaminen oppilaiden pariin arkipäivän koulutyöhön ja samalla linkin rakentami-
nen koulusta vapaa-ajalle. Perheneuvolapsykologin vaihtuminen usein ja välillä tilanne, jolloin psykolo-
gipalvelut ovat olleet vajavaiset tai hoidettu ostopalveluna ovat aiheuttaneet tilanteen, jossa oppilaiden 
psykologin tuen saaminen on jäänyt saamatta kohtuullisen ajan kuluessa. 
 
Yläkoulun ja lukion osalta psykologipalvelun määrää on pystytty lisäämään kahdesta päivästä kolmeen. 
 
Koulu on kartoittanut yhdessä nuorisopsykiatrian psykologin kanssa yhteistyön kehittämisen keinoja ja 
sitä, voitaisiinko koululla toteuttaa joko psykologin tai erityisopettajien toimesta joitain oppimistestejä. 
 
Jokiranta 
 
Suksen sillan maaston rakennettu ns. Jokirantareitti on otettu kuntalaisten käyttöön. Koululaiset ovat 
käyttäneet aluetta liikuntatunneilla ja mm. ympäristöopin opiskelussa. Alue toimii jo nyt hyvin ja kehit-
teillä on toimintoja, jolla saadaan kävijöille hyviä luontokokemuksia valmiiden tehtävien, vinkkien ja 
esim. QR-koodien avulla. Varusteina reitillä ovat tällä hetkellä, penkit ja pöytä, pitkospuuosuus sekä 
kuvataulut alueen linnuista ja perhosista. Neljä frisbeegoftelinettä houkuttelevat lajin harrastajia. Kas-
vaneen heinän niitto aiheutti jonkin verran vaikeuksia rinteen kallistusten ja kosteuden takia, niitto saa-
tiin kuitenkin tehtyä. Toisaalta pitkä heinä houkutteli paikalle monia perhoslajeja. 
 
Jokirannan rakentamistyö on jatkunut päiväkodin työmaalta ajetun maan muokkauksella sopiviksi kor-
keuseroiksi alueelle. 
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Siirtyminen lähiopetukseen 14.5.2020 alkaen 
 
Siirtyminen keväällä etäopetuksesta lähiopetukseen toi mukanaan paljon suunnittelutyötä riittävän hy-
gienian, turvavälien, kuljetusten, ruokailujen ja välituntien porrastamisen suhteen. Lähiopetukseen pa-
lattaessa opiskelu järjestettiin pääsääntöisesti lukujärjestyksen mukaisesti. Opettajat kävivät jo etänä 
läpi tiettyjä käytännön toimia ja ohjeistusta jatkettiin lähiopetuksen alkaessa. 
Yhtenäiskoulussa ryhmät ruokailivat joka päivä samaan aikaan ja ruokailutila puhdistettiin aina ryhmien 
välillä. Osa luokista ruokaili omassa luokkatilassa.  
 
Kouluilla välitunnit vietettiin porrastaen niin, että eri ikäisten ulkona oloa rytmitettiin väljyyden lisää-
miseksi. Oppilaat siirtyivät välitunnille ja sisään heille osoitetun ulko-oven kautta. Piha-alueella oli jo-
kaiselle luokalle oma paikkansa, mihin aamulla tullaan ja missä välitunnit vietettiin. Syksyllä koulun 
alettua jatkettiin pääosin keväällä hyväksi todettuja käytänteitä pandemian torjumiseksi. 
 

2.4.3. Lukio 

 
Teuvan lukio on vuoden 2020 alussa panosta-
nut opiskelijoiden rekrytointiin. Lukio on mu-
kana kunnan markkinointisuunnitelmassa. Lu-
kiolla toteutettiin markkinointikampanja sosi-
aalisessa mediassa helmi-maaliskuussa yh-
teishakuun liittyen. Kampanjan aikana julkais-
tiin 31 julkaisua, joiden joukossa oli videoita ja 
kuvia. Sisällöntuotannosta huolehti lukio. 
Kampanjan tuloksena Facebookin seuraajien 
määrä nousi 64 seuraajalla ja Instagramin 12 
seuraajalla. Lehtimainokset julkaistiin isojaon 
yhteydessä Kauhajoki -lehdessä ja Tejukassa 
sekä sanomalehtiviikon aikana Tejukassa.  
 

 

 

 

Lukion kolmivuotisen Hallå -hankkeen Verkko - Nätet: Älä mene merta edemmäs kalaan, toinen han-
kevuosi jatkui aktiivisena. Teuvan lukiolla toimi ryhmä, joka tapasi Närpiön lukion opiskelijoita sekä 
kasvotusten että facetime-tapaamisissa. Tammikuussa 2020 he tekivät yhteisen Vaasa-Uumaja -ret-
ken.  Helmikuussa Teuvan lukio laati yhteistyösopimuksen PRT Testirata Oy: n kanssa autokoulun pa-
kollisen riskien tunnistamiskoulutuksen tarjoamisesta halukkaille lukion opiskelijoille lukuvuonna 2020-
2021. Opiskelijakunta päätti käyttää tähän Teuvan Lions Clubilta saadun 1 000 euron lahjoituksen. 
 

Suomen hallitus päätti koronapandemian vuoksi etäopetukseen siirtymisestä keskiviikosta.18.3.2020 
alkaen. Teuvan lukio siirtyi silloin etäopetukseen, joka jatkui koko loppukevään. Tärkeimpänä viestika-
nava toimi Wilma, jonka kautta opettajat antoivat ohjeita tehtävistä. Muita oppimisympäristöjä olivat 
mm. Google Drive, Classroom ja Meet. Koronapandemia vaikutti kevään 2020 ylioppilaskirjoitusten jär-
jestelyihin. Teuvan lukiossa ylioppilastutkinnon kokeet toteutettiin tiivistetyssä aikataulussa 23.3.2020 
mennessä huomioiden terveysviranomaisten antamat määräykset. Viikolle 17 suunniteltu lukion tee-
maviikko peruuntui koronapandemian vuoksi. Lukion kansainvälisyyskerhon matka Espanjaan siirtyi 
lukuvuodelle 2020-2021. 
 

Viikolla 16 järjestettiin lukion opiskelijoille ja huoltajille palautekysely, jossa kerättiin tietoa etäopiskelun 
sujumisesta. Vaativaksi oli koettu mm.  teknologian jatkuva käyttö ja viestien tulva classroomissa, säh-
köpostissa, wilmassa, drivessa ja whatssapissa opettajilta. Etäopiskelu oli koettu pääosin toimivaksi. 
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Lukion opiskelijoiden hyvinvoinnista ja jaksamisesta huolehdittiin etäopiskelun aikana. Tavoitteena oli 
varmistaa, että jokainen opiskelija saisi kevään 2020 lukion kurssinsa suoritetuiksi. 
 
Lukion perinteinen Kevätkiva -päivä järjestettiin 
etänä Instagramin ja Facebookin kautta. Opiske-
lijat osallistuivat mm. jakamalla valokuvia Teuvan 
kauneimmasta ja rumimmasta paikasta ja itsel-
leen tärkeistä asioista. Liikunnanopettajat järjes-
tivät tapahtuman yhteyteen liikuntahaasteen 
opiskelijoille. Toukokuussa julkaistiin some-ka-
navilla julkaisusarja, jossa entiset teuvan lukiolai-
set kertoivat kuulumisiaan. Se toi lukiolle lisää 
näkyvyyttä, ja nosti Instagram seuraajien määrää 
7 ja Facebookin seuraajien määrää 67 seuraa-
jalla.  
 
Kevätjuhlapäivänä järjestettiin lukion kevätjuhla etänä, ja sitä pääsi seuraamaan wilman, lukion nettisi-
vun ja Facebookin kautta. Lakkiaiset siirrettiin koronatilanteen vuoksi keväältä lauantaille 29.8.2020 
väljennetyin järjestelyin.  Teuvan lukiosta valmistui 19 ylioppilasta. Uusia ykkösiä tuli 21 opiskelijaa. 
 
Yhteisöllinen opiskeluhuoltoryhmä on jatkanut elämänhallintaan ja hyvinvointiin liittyvien käytänteiden 
kehittämistä lukiolla. Lukiolaiset viettivät ryhmäyttämispäivää Ähtärin eläinpuistossa 4.9.2020. Ohjelma 
oli lukiolaisten suunnittelema ja retki kustannettiin lukion Hyvinvointirahastosta, johon kertyi lahjoituksia 
lukion 60 -vuotisjuhlan yhteydessä. Hyvinvointipäivää vietettiin 11.11.2020 lukuisten erilaisten hyvin-
vointia tukevien työpajojen muodossa. Opiskelijakunta järjesti Aamupalapäivän 2.10.2020, Halloween 
-teemapäivän 20.10.2020 ja Joulukiva -päivän 21.12.2020. Syksyn aikana järjestettiin lukiolaisille kaksi 
liikuntatutor -koulutusta. 

Lukio osallistui OPH:n TEAviisari: Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen lukioissa -tiedonkeruuseen 
lukion opiskeluhuoltoryhmän yhteistyönä sekä Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvin) to-
teuttamaan arviointiin, jossa tarkastellaan opiskelijoiden kasvua aktiivisiksi ja kriittisiksi kansalaisiksi 
toisella asteella. Arviointitieto kerättiin oppilaitosten itsearvioinnilla ja opiskelijakyselyllä.  

Opetushallitus myönsi Teuvan lukiolle 7991 € erityisavustusta koronaviruksen aiheuttamien poikkeus-
olojen vaikutusten tasoittamiseksi. Tämä mahdollistaa opiskelijoiden tukiopetuksen ja itsenäisten suo-
ritusten määrän lisäämisen. Syksyn ylioppilaskirjoitukset järjestettiin 14.9.-29.9.2020 huomioiden erityi-
sesti turvallisuus ja hygieniajärjestelyt koronatilanteeseen liittyen. Riskun stipendienjakotilaisuutta ei 
voitu järjestää vallitsevan koronapandemian vuoksi 4.12.2020. Sen sijaan julkaisimme kunnan sosiaa-
lisessa mediassa stipendinsaajien terveiset. On ollut hienoa kuulla stipendiaateilta, että Teuvan lukio 
on antanut heille hyvät eväät jatkokoulutukseen.   

Syksyllä 2021 voimaan astuvan uuden opetussuunnitelman laatimiseen lukiolla  ovat toimintavuoden 
aikana osallistuneet niin opettajat, opiskelijat, huoltajat, opiskeluhuoltoryhmä kuin kuraattori, psykologi 
ja terveydenhoitajakin. Rehtori esitteli opetussuunnitelmatyötä Yhtenäiskoulun ja lukion johtokunnalle 
23.9.2020. Opetussuunnitelmatyön yhteydessä on päivitetty lukion ohjaussuunnitelma ja tasa-arvo- ja 
yhdenvertaisuussuunnitelma. 
 
Teuvan lukio on mukana KOPA -hankkeessa selvittämässä seutukunnallisia yhteistyömalleja. Tavoit-
teena on osaavan työvoiman ja eriasteisten koulutusten saatavuuden takaaminen seudulla tulevaisuu-
dessakin.  
 

2.4.4. Kansalaisopisto 

 
Kansalaisopiston kevätkaudella toteutui 48 eri kurssia, joita opetti 30 eri opettajaa. Opiskelijoita kevään 
aikana oli yhteensä 595. Ennen poikkeusolojen julistamista, opiston kurssit keskeytettiin johtoryhmän 
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päätöksellä 13.3. Kursseista ehdittiin ennen poikkeusoloja toteuttaa kokonaan tai osittain 50. Suurin 
osa kursseista jäi jonkin verran kesken, mutta osassa kursseista jäi yli 40% kurssin kokoontumista 
toteutumatta.   
 
Lähiopetus oli valtioneuvoston linjausten mukai-
sesti kiellettyä 18.3.-13.5., jonka jälkeenkin ope-
tusta suositeltiin jatkamaan etäopetuksena. Luku-
kausi päätettiin kuitenkin 8.4. tehdyllä päätöksellä 
päättää lähiopetuksen osalta. Samalla päätettiin 
hyvittää syksyn kurssimaksun yhteydessä kevään 
kurssimaksua niille opiskelijoille, joilla jäi yli 40 % 
kurssista toteutumatta. Keskeytyksen aikana ope-
tusta jatkettiin etäopetuksena muutamissa musii-
kinkursseissa. Kansalaisopiston opetuksen luon-
teesta johtuen ei etäopetus sovellu kaikkiin aineisiin 
sen erityisyyden vuoksi. Huhtikuulle suunniteltu kevätnäyttely siirrettiin pidettäväksi lauantaina 12.9. 
Orrelassa. Myös Teuvabiili-hanke oli tapahtumassa esittäytymässä.  
 
Syyslukukautta suunnitellessa otettiin huomioon THL:n, OKM:n  ja OPH:n ohjeistukset turvallisesta 
opetuksen järjestämisestä koronatilanne huomioiden. Käytännössä kurssien osallistujamäärää suunni-
teltiin rajoitettavaksi mikäli tilankäytössä tai välineiden suhteen tulisi haasteita hygieniaohjeistusten 
noudattamisessa. Opettajille tarjottiin etäopiskeluvälineiden koulutusta toiseen aaltoon varautumisen 
vuoksi. Syyskaudella toteutettiin 50 kurssia 30 eri opettajan voimin. Opiskelijoita syksyn aikana oli yh-
teensä 439. Alueellisen yhteistyöryhmä Nyrkin suosituksen mukaisesti opiston lukukausi päätettiin 
3.12. koronatilanteen vuoksi. Parilta kurssilta jäi yksittäinen kerta pitämättä tämän vuoksi.  
 
Vuoden aikana kurssitoiveisiin vastattiin mahdollisuuksien mukaan. Keväällä muutama kurssitoive jäi 
toteutumatta koronavirusepidemian vuoksi. Myös vertaistukitoimintaa varten suunniteltu Jututtamo-oh-
jaajakoulutus peruuntui koronatilanteen vuoksi, kun MLL:n Pohjanmaan piirin kanssa suunniteltu yh-
teistyö jäi yhdistyksen toiveesta tauolle. Syksyllä toiveiden mukaisesti saatiin kurssi toteutumaan aina-
kin ruotsin kielessä, kasvomaskien ompelussa ja rumpujen soitossa. 
 

 
 

Opetushallitus myönsi kansalaisopistolle neljän viime vuoden tapaan opintoseteliavustusta 1 500 euroa 
eläkkeellä olevien ja senioriväestön sekä työttömien kohderyhmään kuuluvien opiskelijoiden opinto-
maksujen korvaamiseen tai alentamiseen.   

Alttokantele 
”Sain 70-luvulla silloiselta Teuvan Metsäteknikolta 
muutaman visakoivun taimen. Istutin niistä viisi van-
hempieni tontille kasvamaan. Tuttaville annoin myös 
muutaman. 
 
Noin viisi vuotta sitten kaadoin niistä yhden värkki-
puuksi. Käytin sitä mm. tässä alttokanteleessa, jonka 
tein Teuvan kansalaisopiston puupiirissä. Kansi on 
tehty noin 100-vuotta vanhasta hirsitalon mäntyisestä 
väliseinäpuusta.” 
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Teuvan kansalaisopisto sai yhdessä Kauhajoen ja Kurikan kansalaisopistojen kanssa saanut valtion-
avustuksen aikuisten perustaitojen ja digitaalisten taitojen vahvistamiseen. Hankkeen ”Näytäksä vähä” 
vastuuopistona toimii Kauhajoki ja hanke järjesti sekä koulutusta työttömille yhteistyössä mm. työlli-
syyspalvelujen kanssa että kuntien eri kylillä digitaitojen opastukseen liittyen. Kevään aikana hankkeen 
puitteissa Teuvalla järjestettiin pitkäaikaistyöttömille tarkoitettu tieto- ja viestintätekniikan ryhmä. Hank-
keeseen kuului myös digitutoreiden koulutus, joka perustui vertaistuella oppimiseen.   
 
Teuvan kansalaisopisto oli mukana alueellisessa Vapaan sivistystyön henkilöstökoulutus - hankkeessa, 
jota hallinnoi Lapuan kansalaisopisto. Hankkeessa oli mukana kahdeksan eri opistoa ja hanke kestää 
vuoden 2020 loppuun asti. Tavoitteena oli tarjota opistojen opettajille täydennyskoulutusta yhteisölli-
sissä pedagogisissa taidoissa ja opettajuuden kehittämisessä sekä vahvistaa vertaistuen saamista 
omaan työhön. Henkilöstökoulutushanke sai myös jatkorahoituksen alkuvuodesta 2020 ”Tuntiopettajat 
työelämätaitojen tukijoina” –verkostohankkeeseen.  
 
Lisäksi Teuvan kansalaisopisto oli mukana hakemassa Kurikan ja Kauhajoen kanssa Opetushallituksen 
rahoittamaa Kohti kestävää elämäntapaa –hanketta. Hanke aloitettiin syksyllä 2020 ja se kestää vuo-
den 2021 loppuun sekä keskittyy kestävän kehityksen neljään eri teemaan: ekologiseen, taloudelliseen, 
sosiaaliseen ja kulttuuriseen kestävyyteen. Hankkeessa tarjotaan mahdollisuutta kehittää sekä kestä-
vän kehityksen periaatteiden mukaan toteutettuja kursseja että kestävää kehitystä edistävää ammatil-
lista toimintaa. Lisäksi tavoitteena luodaan yhteistyöverkosto heikossa asemassa olevien koulutustar-
jonnan parantamiseksi ja edistetään tavoitteita taata kaikille avoin, tasa-arvoinen ja laadukas koulutus 
sekä elinikäiset oppimismahdollisuudet.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.4.5. Kirjasto 

 
Koronaviruksen aiheuttama kirjastojen sulkeminen 18.3. alkaen on vaikuttanut kirjaston toimintaan ja 
tavoitteiden saavuttamiseen. Ennen sulkua kirjasto toteutti tavoitettaan lukemisenedistämisestä pitä-
mällä seiskaluokkalaisille kirjastonkäytön opetusta sekä tarjoamalla lapsille satuhetkiä ja lukulemmikin 
vierailuja. Kirjastojen sulkeminen vaikutti siihen, että osa lukulemmikin käynneistä jäi toteuttamatta ja 
yksi satuhetki videoitiin ja julkaistiin YouTubessa kirjaston kanavalla. 
 
Kirjasto sai Aluehallintovirastolta 1500 euroa kirjailijavierailuiden järjestämiseen vuoden 2020 aikana. 
Näiden tapahtumien suunnittelu aloitettiin tekemällä kysely, jossa kartoitetaan kiinnostuksen kohteita ja 
vierailun mahdollista aikataulua. Kysely on voimassa edelleen ja vastauksia on tullut runsaat parikym-
mentä. Keväälle ajateltua vierailua ei voitu toteuttaa poikkeustilan vuoksi. Myös etävierailun mahdolli-
suutta on selvitelty, mutta sen järjestämistä ei koettu sellaiseksi tavaksi, johon haluaisimme suunnata 

Kansalaisopiston Soitinyhtye 
säesti Teuvan lukion vanhoja 
tansseja ensimmäistä kertaa 
vuosikymmeniin. 
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AVI:lta saatuja varoja. Etävierailu edellyttää osallistujalta tekniikkaa, jota kaikilla mukaan haluavilla ei 
välttämättä ole saatavilla. 
 
Yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa tehtävää yhteistyötä ehdittiin toteuttaa pari kertaa, kun kirjas-
tolta käytiin Mieli-yhdistyksen tilaisuudessa pitämässä kirjavinkkausta aikuisille ja toimintakeskuksen 
asiakkaille pidettiin oma satuhetki Pappilanmarkilla. 
 
Koululaisille suunnattuja kirjavinkkauksia toteutui kaksi normaalisti koululla ja koronaviruksen aiheutta-
man poikkeustilan aikana yksi videotallenteena kirjaston YouTube-kanavan kautta. 
 
Lukemisenedistämistä on pyritty tekemään myös poikkeusoloissa suosittelemalla e-kirjoja sekä e-ääni-
kirjoja. Palvelua on esitelty ja markkinoitu osin Eepos-kirjastojen yhteisillä panostuksilla, kuten Kurikan 
kirjaston opastusvideoilla. 
 
Kun kirjasto on ollut suljettu asiakkailta, digitaalisen viestinnän lisäksi henkilökunta on käynyt läpi fyy-
sistä kokoelmaa sekä varastossa että avokokoelmassa. Maaliskuun loppuun mennessä poistoja on 
kertynyt lähes 1 800 kappaletta, mikä on noin 85 % koko viime vuoden poistomääristä. 
 
Kirjasto oli edelleen kiinni koko toukokuun ajan koronaviruksen vuoksi. Lainaus- ja palautustoimintaa 
pystyttiin kuitenkin aloittamaan hiljalleen. Palautusluukku avattiin 4.5. ja 11.5. alkaen asiakkaat saivat 
lainata aineistoa kirjakassi-palvelun kautta kolme viikkoa. Tuona aikana tehtiin yhteensä 521 lainaa ja 
palvelua käytti noin 190 lainaajaa. Näiden toimien myötä kirjaston avautuessa 1.6. ensimmäinen viikko 
ei ollut niin ruuhkainen lainaamisen tai palauttamisen. Kirjaston aukioloajat olivat kaksi viikkoa hieman 
rajoitetut ja normaali aukioloaikaan palattiin 15.6. 
 
Koko kiinniolon aikana henkilökunta keskittyi erityisesti kokoelmatyöhön ja poistoihin. Tämän tuloksena 
noin 2,5 kuukautta kestäneenä sulkuaikana poistoja tehtiin yhteensä 2272 kappaletta. Vastaavana ai-
kana vuonna 2019 tehtiin 217 poistoa. 
 
Kirjastolla oli alkuvuoden aikana amk-harjoitte-
lija. Harjoittelu päättyi 31.5. 
 
Koronan vuoksi toukokuulta ensin siirtyi ja myö-
hemmin peruuntui kokonaan Eepos-kirjastojen 
Satusirkus-hankkeen Teuvan päivät. Mahdolli-
nen korvaava tapahtuma on vielä epävarma. 
 
Kirjasto osallistui Elolysteille järjestämällä pois-
tokirjamyyntitapahtuman. Ensimmäistä kertaa 
myynti oli vanhan kunnantalon puistossa, joka 
oli erinomainen paikka tapahtumalle. Kävijöitä 
oli noin 200 henkilöä. 
 
Kirjasto on mukana Teuvabiili-hankkeessa ja kesän aikana on suunniteltu lainaustoiminnan toteutta-
mista. Toiminnassa hyödynnetään kirjakassi-palvelun oppeja. Tavoitteena on saada uusiksi asiakkaiksi 
henkilöitä, joilla on vaikeaa päästä muutoin kirjastoon. Loppukesän aikana on suunniteltu syksyn tilai-
suuksia. Lukulemmikin käynnit on vahvistettu, mutta satuhetkien järjestäminen on toistaiseksi keskey-
tetty. Tämä johtuu siitä, että pääasiallinen kohderyhmä on varhaiskasvatus ja heidän yksiköt välttävät 
kaikkea ylimääräistä kontaktia. Emme koe myöskään kirjailijavierailuiden järjestämistä tässä tilanteessa 
järkeväksi, joten AVI:n myöntämän avustusrahan käyttö siirtyy todennäköisesti vuodelle 2021. Avustus 
on käytettävä 31.12.2021 mennessä. 
 
Kirjastonkäytön opetus 7. luokkalaisille on pidetty pääosin elokuun lopussa ja loput pidetään syykuun 
alussa. 
 
Elokuun lopulla on aloittanut uusi amk-harjoittelija, joka on kirjastolla loppuvuoden. 
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Kaikkien lainauksien määrä koronasulun jälkeen ajalta 1.6. – 31.8. on käytännössä sama verrattuna 
edellisen vuoden samaan ajanjaksoon (14120 lainaa). Laskua on noin 0,5 %. Huomioitavaa on kuiten-
kin, että kesä-heinäkuun lukujoen osalta nousua on +4 %. Eli heti kirjaston avauduttua lainoja tehtiin 
enemmän kuin edellisenä vuonna samaan aikaan. Elokuun lainamääriä laski poistokirjamyyntipäivä, 
jolloin kirjasto oli suljettuna.  
 
Syyskuussa saatiin järjestettyä loput kirjastonkäytön opetukset. Lukulemmikki kävi syksyn aikana suun-
nitellusti marraskuuhun saakka kerran kuussa. Joulukuun käynti siirrettiin rajoitusten vuoksi. 
 
Lukemisenedistämistyötä hankaloitti edelleen se, että lasten satuhetkiä ei voitu järjestää normaaliin 
tapaan koko loppuvuonna. Sen sijaan kirjaston YouTube-kanavalle on tehty satuvideoita ja varhaiskas-
vatuksen väelle pidettiin joulukuussa yksi etäsatuhetki Teamsin välityksellä. Kouluyhteistyötä pystyttiin 
jatkamaan jossain määrin, syyskuussa Perälän ja Äystön kouluilla käytiin vinkkaamassa kirjoja ja mar-
raskuussa kirjasto osallistui lukiolaisten hyvinvointipäivään omalla pajalla. 
 
Lokakuussa kirjasto järjesti #teuvalukee-päivän somessa ilman fyysistä tapahtumaa. 
 
Kirjaston lasten ja nuorten osastojen remonttia suunniteltiin ja kalustekilpailutus saatiin tehtyä. Itse työ 
toteutuu vuoden 2021 aikana. 
 

3.12. alkaen kirjastotoimintaa rajoitettiin koronatilanteen vuoksi. Kir-
jastossa sallittiin vain pikainen asiointi, lehtisali ja asiakaskoneet sul-
jettiin. Rajoitukset vaikuttivat negatiivisesti asiakaskäynteihin. 
 
Kirjaston henkilökunta on osallistunut vuoden aikana sekä lähi- että 
etäkoulutuksiin. 
 
Vuodelle asetettuja tavoitteita ei pystytty toteuttamaan täysimääräi-
senä koronatilanteesta johtuen. Lapsille ja nuorille suunnattuja ta-
voitteita toteutui kohtuullisesti ja osin suunnitellusti. Rytminmuutok-
sen vuoksi eskarit eivät käyneet vuoden aikana kirjastolla vaan hei-
dän aikansa on keväällä 2021, jos koronatilanne sen sallii. Sen sijaan 
seiskaluokkalaiset kävivät kahteen kertaan, kun lukuvuoden vaihdut-

tua uusien seiskojen käynti siirrettiin syksyyn. 
 
Aikuisille suunnattuja kirjallisuustapahtumia ei pystytty järjestämään lainkaan, poistokirjamyyntipäivää 
lukuun ottamatta. Kirjailijavierailut toteutetaan vuoden 2021 aikana. Samoin ei-käyttäjien tavoittelu oli 
vaikeaa ja tavoite jäi vajaaksi. Yhteistyötä eri tahojen kanssa ehdittiin tehdä hieman, mutta sekin toi-
minta jäi varsin pieneksi ja kauas tavoitteesta. Esimerkiksi Teuvabiili ei tuottanut yhtään lainauskertaa. 
 
Kirjastotilastot vuoden 2020 osalta näyttävät koronan vuoksi negatiivisilta absoluuttisten lukujen osalta, 
joten ne eivät anna lainojen ja kirjastokäyntien osalta vertailukelpoista tietoa. Asukasluvun ja nuorten 
ikäluokkien jatkuva pienentyminen vaikuttaa myös laskevasti. Suhdelukujen kautta voidaan tehdä osu-
vampaa vertailua ja kokonaislainaus suhteutettuna aukiolotunteihin antoi positiivisen tuloksen. Jokaista 
aukiolotuntia kohden fyysisiä lainoja tehtiin noin 5 % enemmän kuin vuonna 2019. Eli ne asiakkaat jotka 
lainasivat, lainasivat enemmän. Kirjastossa käynnit aukiolotuntia kohden kuitenkin laskivat 40 %. Tähän 
on syynä koronasulku ja sen jälkeiset rajoitukset. Kirjastossa ei ole käyty oleilemassa, vaan pelkästään 
lainaamassa. Myös tapahtumien puuttuminen syksyn aikana vaikutti kävijämäärään olennaisesti. Yli-
päänsä tapahtumien järjestämisessä ja osallistujamäärissä on suuri pudotus koronan vuoksi, mutta 
osin myös siksi, että vuonna 2019 järjestettiin juhlavuoteen liittyviä tilaisuuksia runsaasti. 
 
E-kirjojen (sisältää myös e-äänikirjat) puolella kokonaislainaus oli nousussa noin 16 % verran, johon 
korona on varmasti tuonut oman lisänsä. On huomattava, että E-kirjojen osuus kaikista kirjalainoista on 
silti vain 2 %. 
 



86 

    

Koronasulun seurauksena kokoelmaa pystyttiin käymään läpi kunnolla ja poistamaan tarpeettomia te-
oksia. Kokoelma pieneni noin 1000 niteellä. 
 

2.4.6. Varhaiskasvatus 

 
Varhaiskasvatusta toteutetaan eri hoitomuodoissa varhaiskasvatuslain 
puitteissa, noudattaen mm. ryhmäkokosäännöksiä, ja määräyksiä subjektii-
visesta oikeudesta varhaiskasvatukseen. 
 
Kaikille lapsille laaditaan varhaiskasvatussuunnitelmat yhteistyössä lapsen 
huoltajien kanssa. Tarvittaessa varhaiskasvatussuunnitelmia voivat olla 
laatimassa myös muita lapsen ja perheen kanssa töitä tekeviä ammattilai-
sia. 
 
Uuden päiväkodin rakentaminen alkaa alkuvuodesta 2021. Päiväkoti sijoit-
tuu entisen Syreenin koulun paikalle. 
 
Liikunnallisen elämäntavan edistämiseksi varhaiskasvatuksessa haettiin 
jatkorahoitusta toiselle vuodelle, ja sitä saatiin hakemuksen mukaan. Avus-
tuksen käyttöaika päättyy 31.3.2021, ja yhteistyökumppanina on edelleen 
Isojoen varhaiskasvatus ja PLU. Hankerahoituksella on palkattu osa-aikai-
nen (työaika 50%) liikuntakoordinaattori, jonka tehtäviin kuuluu mm. toimin-
nan suunnittelu yhteistyössä ohjausryhmän kanssa, yhteistyön organisoi-
minen ja verkostoyhteistyön ylläpito, tapahtumien ja koulutuksien järjestä-
minen, välineiden hankinta ja käytön opastaminen, viestintä, eri yksikköihin 
suunnatut käynnit, jotka liittyvät liikuntaan ja hyvinvointiin sekä hankkeen 
talouden seuranta ja toteutumisselvitysten laadinta. Puolet liikuntakoordi-
naattorin työajasta kohdistuu varhaiskasvatuksen sijaisuuksiin. 
 
Koronatilanteesta johtuen kaikkia suunniteltuja toimenpiteitä, mm. perhelii-
kuntailtoja ei ole pystytty sellaisenaan järjestämään. Hankkeelle on haettu 
rahoitusta vielä kolmanneksi toimintavuodeksi. Yhyres liikkeelle-hankkeen 
käyttämät some-tilit löytyvät  facebookista: https://www.facebook.com/yhy-
resliikkeelle sekä  instagramista: https://www.instagram.com/yhyresliikkeelle/ 
 

Koronavirus –epidemian mukaiset rajoitustoimet tulivat voimaan 18.3.20, 
ja ne jatkuivat 13.5.20 saakka. 
 
Rajoitusten alkaessa varhaiskasvatuksesta jäi pois n. 2/3 lapsista. Hoi-
dossa olevin lasten määrä  lisääntyi kuitenkin viikoittain. Johtoryhmän lin-
jauksen ja valtioneuvoston suosituksen mukaisesti sivistysjohtaja päätti 
ettei kotihoitoon jääneiltä hoitolapsilta peritty ko. ajalta varhaiskasvatus-
maksua.  
 
Varhaiskasvatuksen henkilökuntaa ei tilanteen vuoksi lomautettu, vaan 
yksiköissä tehtiin ja  päivitettiin suunnitelmia, siivottiin materiaaleja ja pi-
dettiin vuosilomia yms. vapaita. 
 
Vähentyneen työmäärän vuoksi muutamille työntekijöille löytyi korvaavaa 
työtä, myös LLKY:n palvelukseen siirtyi yksi määräaikainen työntekijä. 

 
Huoltajille toteutettiin asiakaskysely webropol –kyselynä loppukeväästä. Kysely uusitaan keväällä 2021 
ja myös lapsille tehdään kysely joka toteutetaan hoitopaikoissa. Keväällä 2020 huoltajien kyselyssä 
kysyttiin toiveita uuden päiväkodin pihasta, ja vastaava kysely tehtiin yksiköissä lapsille ja 

https://www.facebook.com/yhyresliikkeelle
https://www.facebook.com/yhyresliikkeelle
https://www.instagram.com/yhyresliikkeelle/
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henkilökunnalle. Kyselyn tulosten perusteella saatuja ajatuksia päiväkodin pihan leikkivälineistä ja toi-
minnoista pidetään pohjana uuden päiväkodin pihaa suunniteltaessa. 
 
Varahoitojärjestelyissä on huomioitu kulloinkin voimassa olleet suositukset koronatilanteeseen liittyen, 
ja ne on pyritty järjestelemään väljemmin eikä yksikköjä ole yhdistetty siinä määrin kuin normaalioloissa.  
 
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin on tehty indeksitar-
kistukset, jonka perusteella varhaiskasvatusmaksut on tar-
kistettu kaikilta asiakasperheiltä 1.8.2020 lukien. 
 
Yhdessä perusopetuksen kanssa on haettu valtion erityis-
avustusta koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vai-
kutusten tasoittamiseksi vuosille 2020 – 2021. Varhaiskasva-
tukseen haettiin avustusta 9690 €, joka saatiin kokonaisuu-
dessaan. Avustus voi kattaa hankkeen menoista enintään 95 
%. Hankerahaa tullaan käyttämään henkilöstöresurssiin, joka 
kohdennetaan niiden lasten tukemiseen, jotka tarvitsevat sitä 
pitkien poissaolojen johdosta. Lisäksi avustusta käytetään 
varhaiskasvatuksen henkilöstön digitaitojen parantamiseen. 
 
Syksyn 2020 aikana kartoitettiin lasten tuentarpeita, ja tehtiin suunnitelma hankerahoituksen käyttämi-
sestä. Varsinaiset toimenpiteet aloitetaan alkuvuodesta 2021. 
 

2.4.7. Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuripalvelut 

 
Liikuntapalvelut  
 
Liikuntapalveluiden tammikuu aloitettiin urheilijoiden palkitsemistilaisuudella, joka pidettiin Pappilan-
kankaalla 10.1.2020. Tilaisuudessa palkittiin kunnan myöntämillä stipendeillä 15 teuvalaista urheilijaa 
menestyksekkäästä vuodesta.  
 
Hiihtolomaviikon matka tehtiin Duudsonit Activity Parkiin Seinäjoelle, mukana oli 40 lomalaista. Haas-
tehiihto Karijoen kanssa yhteistyössä hiihdettiin myös hiihtolomaviikolla.  
 
Anna-Kaisa Riskula toteutti vuonna 2020 yhteensä kymmenen kerran etäjumpan youtube-videoiden 
välityksellä, joka jaettiin kunnan some-kanavilla kevään aikana. 
 
Vuosi 2020 oli 50 vuotta täyttäneen uimahallin juhlavuosi. Juhlavuosi aloitettiin lipunmyynnin tam-
mialella, joka olikin myynnillisesti hyvä kuukausi. Juhlavuotta ehdittiin juhlia mm. kanteleryhmän musi-
soidessa kuutamouinti-iltana. Lisäksi Henry Aho tutustui kunnan arkistossa uimahallin historiaan ja kir-
joittaen paikallislehteen artikkeleita uimahallin tekovaiheista aina vuoteen 2020 saakka. Henry haastat-
teli aiheeseen liittyen myös kuntalaisia.  
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Maaliskuulla aloitettiin Ui Elämäsi Kuntoon -kampanja, joka sitten myöhemmin keskeytettiin. Uimahallin 
ovet suljettiin koronaviruksen vuoksi 18.3.2020. Uimahallin sulkeuduttua, siellä toteutettiin laaja vuosi-
huolto ja remontoitiin sekä puhdistettiin tiloja. Kaksi uimahallin työntekijöistä siirtyi kunnan organisoi-
maan ikäihmisten tavoittamistyöhön, jossa puhelimitse otettiin yhteys kaikkiin kunnan yli 70 -vuotiaisiin 
kuntalaisiin. 
 
Uimahalli avattiin yleisölle poikkeuksellisin aukioloajoin 1.7.2020. Eläkeläisille oli oma uintivuoro päivit-
täin klo 13 – 15. Uintivuoro tulikin äkkiä suosituksi ja saman käytännön toivottiin jatkuvan. Pukukaa-
peista oli vain osa käytössä ja saunatiloihin mentiin muutama uija kerrallaan. 
 
Uimakoulut pidettiin 2020 vuonna veteen tottuneille lapsille. Uimaopettaja opetti lapset altaan reunalta, 
eikä mennyt lasten kanssa veteen. Uimakoulut toteutettiin neljässä ryhmässä, joissa lapsia oli yhteensä 
61.  
 
Syksyllä uimahalli pysyi auki normaalisti koronatoimet huomioiden aina joulukuun alkuun saakka. Ko-
ronatilanteen huonontuessa maakunnassa, uimahalli suljettiin joulukuun ajaksi.  
 
Uimahallin henkilökuntaan tuli muutos maaliskuulla eläköitymisen johdosta. Uutena työntekijänä Teu-
van kunnassa aloitti Satu Paananen, työskennellen heinäkuun loppuun saakka. Syksyllä työtä jatka-
maan valittiin Kati Aho.  
 

Nuorisopalvelut  
 
Nuorisotyö siirtyi etätyöhön 23.3.2020. Etätyön tueksi otettiin käyttöön Discord-
yhteisösovellus. Sovellus oli kovassa käytössä nuorten ja nuoriso-ohjaajan 
kesken. Sovelluksen välityksellä käytiin erilaisia keskusteluja nuorten ja nuo-
riso-ohjaajan välillä sekä toteutettiin yhteisiä pelihetkiä virtuaalisesti. Discord-
sovellus mahdollisti myös erilaisten kilpailujen järjestämistä ja tätä hyödyntäen 
nuorille toteutettiin esimerkiksi piirustuskilpailu. 
 
Kesäkuulla pidettiin pihakerhoa ja järjestettiin piknik-tempauksia nuorille. Nuo-
risotilat avautuivat perjantaina 14.8. nuoriso-ohjaajan ja etsivän nuoriso-ohjaa-
jan toimesta. Kesän maanantai-iltapäivät olivat avoinna 15 – 18 vuotiaille ja 
tiistai-iltapäivät alakoululaisille. Perjantai-illat olivat avoinna totutusti kerran 
kuukaudessa. 

 
Syksyllä 2020 nuorisopalveluiden toiminta jatkui koronarajoitukset huomioon ottaen. Nuorisotilan toi-
minta jatkui säännöllisesti seuraavasti: 

Maanantaisin klo 15 – 18, 13–18 -vuotiaille nuorille ja tiistaisin 
klo 14 - 17 alakouluikäisille lapsille sekä kerran kuukaudessa 
perjantai-iltaisin klo 18–21. Klubin toiminnassa toistui syksyn ai-
kana erilaisia teemoja sekä ohjelmaa muun muassa turnausten, 
kädentaitojen, kokkailujen ja pelien parissa. Vuoden 2020 aikana 
nuorisotyön instagram some-kanavalla on pyritty ylläpitämään 
aktiivista tiedottamista ja markkinointia nuorisopalveluista.  
 
Joulukuussa avattiin rekrytointi Kumppari -hankkeen tiimoilta. 
Rekrytointi tuotti toivottua tulosta ja koulunuorisotyöntekijän teh-
tävään valittiin Marjo Suomalainen.  
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Kulttuuripalvelut 
 
Maaliskuussa järjestettiin virtuaalinen taidenäyttely yhteistyössä Teuvan taideseuran kanssa. Virtuaa-
lisessa taidenäyttelyssä oli esillä teuvalaisten taitelijoiden tuotoksia.  

 
Huhtikuussa kansallisena veteraanipäivänä veteraanit saivat postin välityksellä tervehdyksen, jonka al-
lekirjoittajina olivat Teuvan kunta, Teuvan seurakunta ja Veteraanitoimikunta. Lisäksi veteraanitoimi-
kunnan jäsenet soittivat puhelun jokaiselle veteraanille juhlapäivänä. Seppele laskettiin sankarihaudalle 
Teuvan reserviupseerien ja Teuvan reserviläisten toimesta, kunta kustansi seppeleen. 
 
Ars Nova Botnica -taidenäyttely järjestettiin virtuaalisena näyttelynä heinäkuun ajan. Taiteilijoita oli mu-
kana yhteensä 47. Taiteilijat toivoivat, että jatkossakin virtuaalinen näyttely kulkisi aina normaalin näyt-
telyn rinnalla. Virtuaalinen taidenäyttely julkaistiin huhtikuussa myös kunnan some-kanavilla Teuvan 
taideseuran jäsenten tauluista otetuista kuvista.  
 
Elokuussa järjestettiin viikon ajan kestävä elolystit tapahtuma koronarajoi-
tustusten sallimassa muodossa. Viikon aikana ohjelmassa oli muun muassa 
puistorock ja Orrelassa järjestetty dreijaus-kurssi, jossa valmistettiin savikul-
hoja. Dreijaus -kurssin ohjasi keraamikko Helena Leppänen. Ohjelmassa oli 
myös puistojoogaa sekä Teuvan Kalevalaisten järjestämä Anni Kranni -näyt-
tely. Kirkossa puolestaan järjestettiin ”Elolysteillä hiljentyen” -tilaisuus. Li-
säksi kunnantalon puistoalueella pidettiin yhteistyössä kirjaston kanssa pois-
tettujen kirjojen myynti-tapahtuma.  
 
Joulukuussa itsenäisyyspäivänä syttyi 300 kynttilää sankarihaudoille. Ta-
pahtuma toteutettiin yhteistyössä partiolaisten kanssa. Itsenäisyyspäivän 
juhlallisuuden kruunasi Jori Harjun kuntalaisille osoitettu virtuaalitervehdys 
Teuvan kirkossa. Jori Harju on teuvalaislähtöinen ja hän työskentelee merivoimien komentajana puo-
lustusvoimilla.   
 
Joulukuussa vapaa-aikasihteeri Annukka Käkelä siirtyi lomien kautta eläkkeelle. Vapaa-aikasihteerin 
tehtävien tilalle avattiin rekrytointi nimikkeellä hyvinvointikoordinaattori. Tehtävään valittiin Henna Kal-
lio.  

Lisäksi kunta toteutti yhdessä eri yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa TEAK:n etupihalle näyttävän 
joulukuusipuiston, joka oli avoinna Lucian päivästä loppiaiseen saakka.  
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2.5. Yhdyskuntarakenne 
 
Yhdyskuntarakenteen tavoitteet talousarviossa 2020 
 
Yhdyskuntarakennetoimialan tavoitteena on kunnan kiinteistökannan säätäminen tarvetta vastaa-
vaksi.  Vajaakäytössä olevien kiinteistöjen käyttöastetta nostetaan tai niistä luovutaan. Tarpeettomista 
kiinteistöistä luovutaan joko myymällä, purkamalla tai kylmilleen jättämällä. 
 
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 2020 aikana teuvalai-
siin yrityksiin.   
 
Lisäksi tavoitteena on parantaa harrastusmahdollisuuksia lisäämällä uimahallin viihtyvyyttä ja samalla 
kustannustehokkuutta.  
 
Uusiutuvan energian mahdollisuuksien käyttöä investointien muodossa jatketaan mm, Kiinteistö-
jen 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. 
 
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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2.5.1. Yhdyskuntarakenteen hallinto 

 
Yhdyskuntarakennepalveluiden alkuvuoden toiminta on ollut todella in-
tensiivinen. Se on johtunut henkilöstövajauksesta ja todella mittavien 
projektien ja kilpailutusten valmisteluista. Tulevan päiväkodin osalta on 
ohjattu rakennesuunnittelua sekä tarkennettu omana työnä tehtyjä ark-
kitehtisuunnitelmia. Kilpailutukset päiväkodin osalta ovat päättyneet ja 
toimija valittu paalutuksen ja julkisivupaneelitoimittajan osalta. Lähiai-
koina saadaan tilaelementtitoimitus urakan kilpailutus päätökseen.  
 
Teknisen toimen johtaja on valittu ja uusi tekninen johtaja aloittanut juuri 
huhtikuun lopulla. Koronaepidemian vuoksi toimittu etätyömääräysten 
ohjeistamana siten, että toimialan haavoittuvuus olisi mahdollisimman 
pieni. Tuulivoimapuistojen rakentamisten alkamisen vuoksi vuokra-asi-
oiden osalta huhtikuu on ollut todella vilkasta. Kaikille haluaville vuokra-
laisille on kuitenkin pystytty majoitustilat vuokrata. 
 
Yhdyskuntarakennetoimialan toimintojen yhtiöittäminen ja konsernirakenteen uudistaminen, ns. yhtiöit-
tämisselvitys aloitettiin. Ohjausryhmä, jonka muodostaa Teuvan kunnan johtoryhmä, piti 12.5.2020 lä-
hetekeskustelun selvityksen tavoitteista ja aikataulusta. Selvitystyöryhmän kokoonpanoksi sovittiin 
Anne Niemelä, Kaisu Mattinen, Marko Mylläri ja Matti Hakola. Alustavissa selvityksissä on kartoitettu 
vastaavia selvityksiä mitä muualla on tehty, kartoitettu oman toiminnan tilannetta ja selvitetty erilaisia 
yhtiöittämisen malleja. Selvitystyöryhmä on kokoontunut ensimmäisen kerran 25.8.2020.  
 
Väylävirasto ja Teuvan kunta solmivat 13.7.2020 sopimuksen Teuvan liikennepaikan lastausraiteen pi-
dennyksestä. Sopimuksella Väylävirasto antaa Teuvan kunnalle luvan rakennuttaa lastausraiteen pi-
dennyksen. Työn valmistuttua rakennettu raideosuus siirtyy Väyläviraston haltuun ja kunnossapitoon. 
Urakkakilpailun voitti Sundström Ab Oy ja työt aloitettiin heinäkuussa. Liikenne katko radalla pidettiin 
24.-25.9.2020, jolloin lastausraiteen pidennys liitettiin päärataan ja asennetaan uusi vaihde. Pidennyk-
sen jälkeen lastausraiteella pystytään lastaamaan 24 junan vaunua samanaikaisesti. Työt valmistuivat 
marraskuussa 2020. Parannuksen odotetaan kasvattavan merkittävästi Suupohjanradan liikennemää-
riä.  
 
SiltaRami Oy on laatinut Teuvan kunnan toimeksiannosta 2015 kuntoarviot kunnan alueella olevista 
yhdeksästä (9) sillasta. Yksi silloista on Teuvan kunnan hoidossa oleva Suksen silta ja muut ovat Yksi-
tyistiekuntien siltoja. Kuntoarvioita on toimitettu ko. yksityistiekunnille ja niitä on kannustettu korjaustyön 
aloittamisessa ja valtion ja kunnan avustusten tulevassa hakemisessa. Avustusten saaminen tulee ole-
maan ratkaisevassa roolissa korjaushankkeiden toteutumiselle. 
 
Työilmapiirikartoitus aloitettiin hallinnon ja yhdyskuntarakennetoimialan TEAKin työpaikalla. Osana työ-
paikan pelisääntöjen luomista muistutettiin kaikkia Ollahan ihmisiksi- toimintaohjeista sekä Ohjeista häi-
rinnän ja epäasiallisen kohtelun hallintaan työpaikalla. 
 
Digiroad, kansallisen tie- ja katuverkon tietojärjestelmän päivitykset tehtiin heinäkuussa. Digiroadin toi-
minta perustuu lakiin tie- ja katuverkon tietojärjestelmästä sekä valtioneuvoston asetukseen tie- ja ka-
tuverkon tietojärjestelmään tallennettavista ominaisuustiedoista. Päivityksessä ilmoitettiin kunnan katu-
verkoston nopeusrajoitustiedot sekä noin 380 liikennemerkin paikka- ja suuntatiedot. 
 
Elokuussa avattiin sisäinen haku rakennustyömiehestä yhdyskuntarakennetoimialalle. Syyskuussa 
avattiin julkinen haku laitosmiehestä määräaikaiseen 12kk työsuhteeseen. Tavoitteena on palkata työn-
tekijä, joka hoitaa vesi- ja viemärilaitoksen työtehtäviä sekä aloittaa vesi- ja viemärilaitoksen johtokart-
tojen päivittämisen.  
 
Osallistuvan budjetoinnin kohteena on suunniteltu ulkokuntasali-alue uimahallin viereiselle alueelle. 
Alueelle on suunniteltu kahdeksan laitteen kokonaisuus. Kilpailutuksen jälkeen laitteiden toimittajaksi 
valittiin LeikkiSet Oy. Alue toteutetaan kevään/kesän 2021 aikana.  
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Yhdyskuntarakennetoimialan hallinto on käynyt läpi toimialan eri palveluista perittäviä maksuja ja niiden 
perusteita. Tavoitteena on, että maksut seuraavat palveluista syntyvien kustannusten kehitystä.  
Selvitysten perusteella on tehty esitys rakennusvalvonnan viranomaismaksujen tarkastamisesta. Esitys 
on tarkoitus viedä viranomaislautakunnan kokoukseen esiteltäväksi. 
 
Teuvan kunnanhallitus on hyväksynyt joulukuun kokouksessaan yhdyskuntarakennetoimialan esityk-
sen Teuvan kunnan liittymisestä kunta-alan energiatehokkuussopimukseen kaudelle 2017-2025. Teu-
van kunta on ollut mukana aikaisemman kauden 2008-2015 sopimuksessa ja kokemukset siitä ovat 
olleet hyviä. Liittymällä energiatehokkuussopimukseen mahdollistetaan TEM:n ja Business Finland 
Oy:n maksimi tuki kunnan energiatehokkuusinvestoinneille. Hakemus liittymisestä tullaan lähettämään 
Energiavirastolle vuoden 2021 alussa. 
 
Teuvan kaukolämpölaitos on liittynyt 11.12.2020 Elinkeinoelämän energian tuotannon ja -palvelualojen 
energiatehokkuussopimukseen. 
 
Joulukuussa ilmoitettiin Kuntien Tiera Oy:lle Teuvan kunnan kiinnostus olla mukana Sähköinen raken-
nuslupahakemusjärjestelmä kilpailutuksessa. Kuntien Tiera Oy toteuttaa kilpailutuksen vuoden 2021 
alussa.  Edellisen kilpailutuksen voitti Cloudpermit Oy:n lupapiste.fi – palvelu ja tällä hetkellä palvelu on 
käytössä noin 200 kunnassa.  
 
Sähköinen rakennuslupajärjestelmä mahdollistaa rakennus- yms. luvan hakemisen sähköisesti, lupati-
lanteen seurannan ja lisätietojen toimittamisen. Järjestelmä tekee prosessista läpinäkyvämmän eri toi-
mijoille. 
 

YHDYSKUNTARAKENNEPALVELUT 
KÄYTTÖTALOUS 

Tilinpäätös 
2019 

Budjetti+ 
muutos    

Tilinpäätös 
2020 

Käyttö- 
%       

          

TOIMINTATUOTOT 2 860 790 3 019 547 3 070 961 101,70 

Sisäiset 2 446 388  2 346 295  
TOIMINTAKULUT -5 000 877 -4 847 543 -4 897 749 101,00 

Sisäiset -340 313  -371 487  
Tulos -34 012 -1 827 996 148 020  

 

2.5.2. Tilahallinto 

 
Alkuvuoden 2020 aikana keskityttiin koronaepidemian vuoksi nuohouksiin, jotka olivat suunniteltu to-
teuttaa kuluvan vuoden aikana. Valmiiksi saatiin kirjaston ja uimahallin nuohoukset sekä yhtenäiskou-
lun 1 vaihe.  
 
Työt aloitettiin terveyskeskuksen ongelmaosassa, jonka vika ehdittiin jo löytää. Sanssin kartanon poti-
laiden nopean osastolle tulon vuoksi, keskeytettiin työt vuokralaisen pyynnöstä ja siirrettiin myöhem-
pään ajankohtaan. 
 
Henriikka kodin henkilökunnan taukotilojen keittiö uusittiin kalusteiden ja lattiamattojen osalta sekä kor-
jattiin huopakattoa vuotaneen kohdan alueella. Normaaleja asuntoremontteja tehty yhteen kunnan 
omistuksessa olevaan kohteeseen. Uimahallin lauteita ja kopisevia laatoituksia uusittu, sekä liukumä-
keä varten lisätty turvallisemmat portaat. Uimahallilla myös henkilökunnan ja uinnin valvojan tilat on 
maalattu sekä nuohouksen yhteydessä uusittu kloorin tuhoamat sisään puhallus- ja poisto venttiilit. 
 
Vuoden 2020 toisen kolmanneksen aikana on kesälomien ja koronan vuoksi keskitytty tyhjinä olevien 
rakennusten remontteihin. Perälän koululle tehtiin liikuntasalin lakkaus ja Äystön koululle sisäänkäyn-
nin rapautuneiden pilarien korjaustyöt.  
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Osallistuvan budjetoinnin liikuntapolku jokirantaan on tehty le-
popenkkejä ja pystytetty luontotaulut.  
Syreenin vanhan koulun rappausvauriot on korjattu alkukesän 
2020 aikana.  
Terveyskeskuksen ulkopaneelauksia ja ulko-ovia kunnostettu 
huonoimman pään kautta.  
 
Kunnantalon puiston näyttämön askelmat ja tuhotut panee-
laukset korjattu, lisäksi alueelle kunnostettiin yleisö wc, joka 
osittain saatiin lahjoituksena ja osittain korona ajan päätök-
sellä hankkia teuvalaisia palveluja tilan kunnostukseen, kun-
nanjohtajan linjauksen mukaisesti.  
 
Tämän lisäksi tilahallinnon kirvesmiehet tehneet laskutettavaa työtä paljon Kiinteistö Oy Teuvan Kafi-
aarille, mm. poistettu tilojen tehostamiseksi väliseiniä, korjattu toimisto-osan seinälahovaurio ja uusittu 
rispaantuneita elementtisaumoja sekä TEAK Oy:lle mm. iso siivouskeskus ja vaaditut mitat täyttävä 
inva-WC, sekä samassa talossa Suomen yrittäjäopistolle toimistotilojen akustointia sekä uuden ver-
hoomotilan pintakäsittelyjen uusinta. Teuvan vuokratalot Oy:lle on tehty vuoden 2020 aikana 5 asun-
toremonttia. 
  
Merkittävin remontti oli terveyskeskuksen sisäpihan korkeuden laskeminen noin 300 mm alemmas 
kuin sisäpuolen lattia, samalla uusittiin salaojat, sadevedet ja sokkelien patolevyt. 
 

2.5.3. Yleiset alueet 

 
Urheilukentän eteläpäässä sijaitseva jokirannan oikaisupolku on kunnostettu. Puistojen ja leikkikenttien 
vanhoja puustoja on poistettu kantoineen. Näiden toimien takana ovat sekä turvallisuus että hoidolliset 
näkökohdat. Mattojen pesupaikka on laitettu käyttökuntoon.  
 

Viher-, puisto- ja leikkikenttäalueiden leikkaus- ja hoitotyöt sekä 
nurmikoiden leikkaus ja istutusten hoitotyöt on kilpailutettu seuraa-
ville kolmelle vuodelle.  
 
Teuvan kunnan alueella olevien valtion maanteiden kunnosta pi-
dettiin 20.4.2020 katselmus yhdessä ELY-Keskuksen edustajan 
Tanja Västin kanssa. Katselmuksen aikana kierrettiin maantiet 
Porvarintie, Pitkätie, Myrkyntie, Pysäkkitie ja Norintie. ELY-keskus 
on jo aikaisemmin 2014 esittänyt kaava-alueilla olevien maantei-
den kunnostusta ja siirtämistä kunnan vastuulle. Kustannusten 
jako ELY-Keskuksen ja Teuvan kunnan välillä olisi 50/50. Esitys 
perustuu Maankäyttö- ja Rakennuslakiin (132/1999) ja kustannus-
jakoperiaate Kuntaliiton julkaisuun Kunnan ja valtion kustannus-
vastuun periaatteet maantien pidossa. Katselmuksessa sovittiin, 

että ELY-keskus tekee asiasta uuden esityksen loppu vuodesta 2020 kustannusarvioineen. Norintielle, 
Myrkyntielle, Pitkätien osalle ja Pysäkkitielle esitettiin vaahtobitumi-stabilointia tai sekoitusjyrsintää kan-
tavuuden parantamiseksi ja uutta päällystettä. Mahdollinen toteutus ajankohta olisi päällystystyökausi 
2021. Neuvotteluja töiden alkuun saattamisesta jatketaan ELY-Keskuksen kanssa.  
 
Osallistuttiin Väyläviraston Digiroad koulutukseen 4.6.2020. Uusi Tieliikennelaki (729/2018) velvoittaa 
tienpitäjän toimittamaan tietoja asetetuista liikenteenohjauslaitteista Väylävirastolle, joka hallinnoi tie-
toja Digiroad-tietojärjestelmässä. Teuvan kunnan hoidossa olevien katujen tiedot kirjattiin Väyläviraston 
ylläpitämään Digiroad tietokantaan heinäkuun aikana. Viivamaisina tietoina kirjattiin ko. teiden nopeus-
rajoitukset ja pistemäisinä paikkatietoina 380 kpl liikennemerkkien paikka- ja suuntatiedot. 
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Suksentien kevyenliikenteen sillan korjauksen urakka-asiakirjojen laatiminen kilpailutettiin. Kilpailun 
voitti SiltaRami Oy. Korjaussuunnitelmat on laadittu ja työ on lähdössä kilpailutukseen. Korjaussuunnit-
telun lähtötietona käytetään 2015 laadittua ko. sillan kuntoarviota.  
 
Saksan alueen hulevesiviemäröinnin eri vaihtoehtojen kartoitusta jatkettiin.  
 
Valtuustoaloitteen mukaisesti Onninkujan ja Parkintien risteykseen asennettiin uusi Kärkikolmio-liiken-
nemerkki ja Parkintien ns. viiden tien risteyksen näkyvyyttä parannettiin. 
 
Leikkikenttien välineitä yleisillä alueilla on uusittu ja kunnostettu. Urheilukentän juoksuradan pinnoite 
on oikaistu ja alueelle levitettiin 160 tonnia tiili-/kivituhka sekoitusta, juoksurata saatiin toimenpiteellä 
edullisesti loistavaan juoksukuntoon. Jättipalsamia ja jättiukonputkea on kitketty kesän aikana useam-
masta eri kohteesta. Urheilukentän viheriö myös saatu kevään haasteiden jälkeen kohtuullisen näyttä-
vään kuntoon, johon oman osansa on antanut kelaleikkuri, jollaisella kentän leikkaus nykyään hoide-
taan. 
 
Pitkätien ja Järvitien pyöräteiden asfalttipinnat uusittiin. Lisäksi tehtiin pieniä asfalttipaikkauksia.  
 
Tieasioista pidettiin valtuustoseminaari, jossa huomioitiin yksityistiet, kunnan tiet ja valtion tiet. 
 
Parran reitistöillä tehtiin syksyllä kunnostustöitä. Märimpiä kohtia parannettiin, asennettiin rumpu ja 
poistettiin isokokoisia kiviä. Muinaisvuorten reitistön kunnostamiseen ja laajentamiseen haettiin hanke-
rahaa ELY-keskukselta yhdessä Karijoen ja Kristiinankaupungin kanssa. 
 

2.5.4. Vesilaitos 

 
Teuvan vesilaitos on laskuttanut 31.12.2020 mennessä vettä n. 184 262 m³ (vuoden 2019 kokonais-
määrä oli 192 246 m³). Vesilaitoksen käytössä olevaan vesikantaohjelmistoon on investoitu alkuvuo-
desta kulutus-web lisäpalvelu helpottamaan kuluttajien vesimittarilukemien ilmoittamista sähköisesti. 
Palvelu on jo käytössä ja todelliseen tarpeeseen se tulee syksyn mittariluentojen aikana. Vesihuoltolai-
toksen vesisopimusten siirtoa digiaikaan paperiversioista tehty alkuvuosi 2020. Vesilaitoksen riskinar-
viointi WSP (Water Safety Plan) on aloitettu yhteistyössä LLKY:n ympäristöterveysvalvonnan kanssa. 
 

 
Vesivuotoja alkuvuoden aikana korjattu kuntoon viisi kappaletta, jotka olivat kaikki pieniä. Yhden pienen 
vuodon etsinnät ovat edelleen käynnissä. 
 
Vesilaitoksen kunnossapitotöitä on tehty. 
 

223 317 216 312
201 396

191 794 197 093 197 293 192 246 184 262

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Laskutetut kuutiomäärät vesi
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Heinäkuussa otetuista käyttövesinäytteistä löydettiin epäpuhtauksia, jonka takia jouduttiin ottamaan 
uusintanäytteitä ja Mannilanmäen alavesialtaan vedenottamoiden kaivojen kunto tarkastettiin. Uusin-
tanäytteissä ei enää poikkeamia havaittu. Kaikkien vedenottamoiden kunto tarkastettiin elokuussa.  
 

 
Vesilaitoksen sopimusperusteita muutettiin siten, että nyt vesisopimuksen tehdään suoraan kiinteistön 
omistajan kanssa, kun aikaisemmin osa käyttösopimuksista voitiin tehdä suoraan vuokralaisten 
kanssa.  
 
Vesi- ja viemärilaitoksen työvoimaa ja varautumista parannettiin palkkaamalla laitosten hoitoon määrä-
aikaisesti toinenkin työntekijä. Tavoitteena on myös parantaa putkilinjojen kartoitusta.  
 
Vesilaitoksen verkostoon liitettiin yksi uusi kiinteistö. Uutta linjaa rakennettiin noin 250 m. 
 

 

2.5.5. Viemärilaitos 

 
Teuvan Vesihuoltolaitos on laskuttanut jätevettä 31.12.2020 mennessä 104 608 m³ jätevettä (kokonais-
myynti v. 2019 103 768 m³).  
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Saksan alueen hulevesiviemäröinnin eri vaihtoehtojen kartoitusta jatkettiin.  
 
Alkuvuoden aikana etsittiin viemäriverkkoon vuotavia hulevesiä ja pintavesiä koko verkoston alueelta. 
Selvityksen alla on myös Kaskisiin lähtevän linjan kuormitusraja ja pumppujen erikoinen syklimäinen 
toiminta. 
 
Sadevesiviemärilinja, joka tulee palvelemaan keskustan sadevesiviemäröintiä, tehtiin päiväkodin ra-
kentamisalueen osalta alkuvuoden aikana valmiiksi niin, ettei tarvitse avata valmiita päiväkodin pihara-
kenteita tarvitse avata. 
 
Parran jätevesipumppaamon pumppu kunnostettiin, Kauppilan maasuodattimen pumppu uusittiin ja 
Äystön Tapiontien pumppaamon pumppu kunnostettiin. Mannilanmäen varastolla pidetään yhtä vara-
pumppua varalla hätätilanteita varten. 
 

 
Vesi- ja viemärilaitoksen työvoimaa ja varautumista parannettiin palkkaamalla laitosten hoitoon määrä-
aikaisesti toinenkin työntekijä. Tavoitteena on myös parantaa putkilinjojen kartoitusta.  
 
Viemärilaitoksen kunnossapitotöitä on tehty. 
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125 534 121 186
112 417
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2.5.6. Turvallisuuspalvelut 

 
Palo- ja pelastustoimi kuuluu Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitoksen toimialueeseen.  
 
Turvallisuuspalveluihin kuuluvat palo- ja pelastustoimi, öljyvahinkojen torjunta, väestönsuojelu, ensi-
vastetoiminta sekä turvapuhelintehtävät. 
 
Teuvalla toimi edellisvuosien tapaan aktiivinen puolivakinainen palokunta, myös palomieskerho ja pa-
lokuntanaiset toimivat aktiivisesti. Palokunnan kiireellisten hälytystehtävien määrä laski vuoteen 2019 
verrattuna. 
 
Kertomusvuonna neuvontaa/ valistus tilaisuuksia ei järjestetty yrityksille eikä hoitolaitoksille COVID-19 
tilanteen vuoksi.  
 
Koulutusta järjestettiin: 

• kouluille 1 tilaisuus 

• palokuntalaisille 
- sammutus, savusukelluskurssi  
- hälytysosaston viikkoharjoitukset 34 kertaa 
- nuoriso-osaston viikkoharjoituksia 17 kertaa 

 

Tilastotietoja 2018 2019 2020 

     
Apu naapurikuntiin 13 14 15 

Autom. paloilmoittimen tarkastus-/varmistustehtävä 10 20 14 

Eläimen pelastaminen 1 0 1 

Ensivastetehtävä 73 53 28 

Ihmisen pelastaminen 2 1 1 

Liikenneonnettomuus 14 20 24 

Liikennevälinepalo 0 3 4 

Vahingontorjuntatehtävä 15 26 24 

Maastopalo 10 10 19 

Muut tulipalot 2 1 2 

Rakennuspalo 3 10 11 

Rakennuspalovaara 3 4 0 

Tarkastus- ja varmistustehtävä 12 8 5 

Virka-apu 9 6 11 

Öljyvahinko 1 1 1 

Yhteensä 168 177 160 

Turvapuhelintehtävä 13 15 15 

 

2.5.7. Ruoka- ja puhtauspalvelut 

 
Ruoka- ja puhtauspalvelut tuottavat palveluja Teuvan kunnan ja Suupohjan peruspalveluliikelaitos-
kuntayhtymän eri toimipisteisiin sekä lisäksi ruokapalveluja kunnan, LLKY:n, Suomen Yrittäjäopiston 
ja Seutupalvelukeskuksen henkilökunnalle sekä Suomen Yrittäjäopiston opiskelijoille. 
   
Ruokapalveluissa toimii neljä valmistuskeittiötä ja kaksi palvelukeittiötä. Vuosittain tuotettujen ateria-
suoritteiden määrä on noin 254 000 suoritetta. Siivottavia tiloja on noin 20 000 m². 
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Yhteistyö Suupohjan alueella on tiivistä mm. hankinnoissa ja henkilökunnan koulutuksessa. 
 
Tavoitteena on tuottaa laadukkaita ruokapalveluita, joilla tuetaan hyvinvointia ja ohjataan terveelliseen 
ravitsemukseen sekä puhtauspalveluita, joilla oikein mitoitettuna edistetään viihtyvyyttä ja paranne-
taan tilojen käytettävyyttä. Päämääränä on asiakastyytyväisyys, kannattavuus ja toiminnan vastuulli-
suus. 
 
Tavoitteena on myös lisätä viestintää toiminnastamme ja sen periaatteista sekä yhteistyötä eri asia-
kasryhmiemme kanssa.  Niin että pystymme kehittämään palveluitamme sekä ohjaamaan varsinkin 
lapsia ja nuoria terveyttä, kasvua ja hyvinvointia edistäviin ruokatottumuksiin sekä tietoisuutteen jokai-
sen tilojen käyttäjän vastuusta viihtyvyyden ylläpitämisessä.  
 
Hankinnoissa tavoitteena on edelleen kiinnittää huomiota tuotteiden alkuperään ja suosia mahdolli-
suuksien mukaan paikallisia ja lähialueen tuotteita ja palveluita.  
 
Kevätkautta merkittävästi leimannut koronaepidemia heikkeni kesää kohden, mutta vaikutti kuitenkin 
edelleen toimintoihin.  
 
Ruokapalveluissa vastattiin keväällä asiakkaiden tarpeisiin lisäämällä esim. noutoruoan mahdollisuutta 
kotona opiskeleville koululaisille. Ikäihmisten ateriapalveluannosten määrä on kasvanut. Kaikki eivät 
ole LLKY:n ateriapalvelujen piirissä, joten keväällä ikäihmisille koordinoitiin, yhteistyössä vapaaehtois-
järjestöjen kanssa, asiointipalvelu turvaamaan selviytyminen poikkeusoloissa.  
 
Varhaiskasvatuksen ruokailusta tehtyyn kuntalaisaloitteeseen annettu vastine käsiteltiin kunnanhalli-
tuksessa. Kuntalaisaloitteen pohjalta tarkasteltiin varsinkin koulu- ja varhaiskasvatuksen aamupala-, 
välipala ja lounasruokalistoja sekä elintarvikkeiden välitystuotelistoja tavoitteena yhä terveellisemmät 
valinnat. 
 
Puhtauspalveluissa perussiivoukset aloitettiin jo keväällä sulkujen aikaan varsinkin kouluilla ja kirjas-
tossa. Kesän aikana jatkettiin lisäksi esim. terveyskeskuksessa ja uimahallilla sekä Teakilla, jossa oli 
selkeästi perussiivous jäänyt aikaisemmin liian vähälle. Tehostettua päivittäissiivousta on kohteissa 
jatkettu tarvittavan hygienia tason ylläpitämiseksi.  
 
Toukokuun viimeisillä viikoilla koululaiset palasivat kouluun ja ruokailu toteutettiin erityisjärjestelyin 
hajautetusti koulun tiloissa ja Eskari talolla. Koulujen alkaessa elokuulla eskarilaiset jäivät ruokaile-
maan omiin tiloihinsa, jotta koululla pystytään ajoittamaan ruokailua paremmin ryhmittäin.  
 
Ravintokeskuksessa asiakasmäärä on Sanssinkodin osalta ollut nousussa. Kotiateriapalvelujen val-
mistus siirrettiin heinäkuuksi Ravintokeskukseen Teakin keittiön ollessa suljettuna. Kesän aikana on 
myös huolehdittu Hopearinteen asukkaiden ateriapalvelusta keittiöremontin takia.  
 
Puhtauspalveluihin palkattiin kolme kesätyöntekijää, lisäksi tuli yksi nuori vielä kohteesta, jonka toi-
minta jäi pois koronaepidemiasta johtuen. Ruokapalveluissa työskenteli myös neljä nuorta kesätyön-
tekijöinä. Palkkatuella on työllistetty kaksi henkilöä. 
 
Sekä ruoka- että puhtauspalveluissa tarvitaan jatkuvasti työntekijöitä eri pituisiin sijaisuuksiin ja myös 
henkilöstön eläköitymisen takia, mutta koulutettua henkilöstöä on tällä hetkellä todella vaikea saada. 
 
Valmistetut ateriasuoritteet eri yksiköissä sekä siivouspinta-ala: 
 

  Koulu- ja 
päiväkoti 

Ravintokeskus Teakin keittiö   Siivousala m2 

2018 143 000 98 950 52 000   2018 17 850 

2019 147 200 98 100 55 000  2019 22 050 

2020 115 000 104 000 35 000 2020 22 050 



99 

    

2.5.8. Jätelautakunta 

 
Suupohjan jätelautakunta on kokoontunut vuoden 2020 aikana kolme kertaa ja käsiteltäviä asioita on 
ollut 12. 
 
Lautakunta hyväksyi uudet jätehuoltomääräykset, jotka tulivat voimaan 1.3.2020. 
Uudet jätehuoltomääräykset mahdollistavat mm. 1-2 henkilön talouksille neljän viikon tyhjennysvälin 
vuoden ympäri poltettavan jätteen jäteastialle. Lisäksi määräyksillä valmistaudutaan erilliskeräysvel-
voitteiden tiukentumiseen. Ympäristöministeriön laatima luonnos hallituksen esitykseksi jätelain ja eräi-
den muiden lakien muuttamisesta lähetettiin lausunnoille 28.4.2020. Esityksellä pantaisiin täytäntöön 
EU:ssa hyväksytyt uudet jätealan säädökset, jotka kiristävät merkittävästi mm. erilliskeräysvaatimuksia. 
 
Jätteenkuljetustietojen seurannassa on aloitettu vuoden alusta myös pakkausjätteiden seurantatyö. 
Jätehuoltoon liittymättömien seurantaa ja valvontaa on jatkettu Kristiinankaupungissa yhdessä ympä-
ristönsuojeluviranomaisen kanssa. Ympäristönsuojeluviranomainen on käynnistänyt hallinnolliset pak-
kokeinot kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen liittymiseksi. Jätelautakunta on lähettänyt myös Kari-
joen liittymättömille kiinteistöille kehotuskirjeet. 
 
Jäteasiamies teki etätöitä koronakevään ajan vastuukunnan ohjeistuksen mukaisesti. Koronaviruk-
sella ei ollut merkittävää vaikutusta jätelautakunnan työmäärään. Asiakasyhteydenotot hieman lisään-
tyivät koska, ihmiset viettivät aikaisempaa enemmän aikaa kotona ja näin ollen kiinnittivät tarkemmin 
huomioita mm. jäteastian tyhjennyksiin.  
 
Jäteasiamies osallistui Ympäristöministeriön järjestämään webinaariin jätelainsäädännön uudisehdo-
tuksesta. 
 
Jätelautakunta hyväksyi vastuukunnan ehdotuksen jäteasiamiehen työajan jakamisesta vastuukunnan 
kanssa. Jäteasiamiehen työajasta 70 % on jatkossa jätelautakunnan tehtäviä ja 30 % vastuukunnan 
maanrakennusmestarin tehtäviä. 
 

JÄTELAUTAKUNTA 
KÄYTTÖTALOUS 

Tilinpäätös 
2019 

Budjetti+ 
muutos 

Tilinpäätös 
2020 

Käyttö- 
% 

          

TOIMINTATUOTOT 44 407 64 217 41 974 69,20 

Sisäiset tuotot     

TOIMINTAKULUT -45 563 -64 217 -41 948 71,00 

Sisäiset kulut -421  -52  
Tulos -1 576 0 -26  

 
Jäteasiamies ja jätelautakunnan puheenjohtaja osallistuivat etäyhteydellä pidetyille jätelautakuntien 
neuvottelupäiville. 
 
Korkeimmalta hallinto-oikeudelta tuli päätös Kurikan Jurvan jätehuollon palvelutehtävien siirtämistä La-
keuden Etapille koskevassa valitusasiassa. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi valituksen. Jäteasiamies on 
mukana Kurikan Jurvan jätehuollon harmonisoinnin ohjausryhmässä. 
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2.5.9. Viranomaislautakunta 

 
Viranomaislautakunta on kokoontunut kolme kertaa ja käsitellyt 12 asiakokonaisuutta. 
 
 

VIRANOMAISLAUTAKUNTA 
KÄYTTÖTALOUS 

Tilinpäätös 
2019 

Budjetti+ 
muutos 

Tilinpäätös 
2020 

Käyttö- 
% 

          

TOIMINTATUOTOT 28 915 34 700 26 978 77,70 

Sisäiset tuotot     

TOIMINTAKULUT -74 311 -103 640 -93 424 90,10 

Sisäiset kulut -54    

Tulos -45 450 -68 940 -66 446 96,38 
      

2.5.10. Rakennusvalvonta  

 

Paskoonharjun tuulivoimapuiston kaava on hyväksytty 15.12.2014. EPV Tuulivoima Oy:lle on myön-
netty 23 tuulivoimalalle rakennuslupa 2015. Hankkeen kaksi voimalaa on rakennettu 2018 (T7 ja T15) 
jätekeskuksen läheisyyteen. Lopuille 21:lle voimalalle EPV Tuulivoima Oy on hakenut uudet luvat kaa-
van mahdollistaman 230 metrin kokonaiskorkeuden mukaisina. 2018 EPV Tuulivoima Oy haki vielä 
uudelleen luvat 230 metriä korkeille voimaloille (5,6 MW) joissa siivet pitenivät (136 m -> 150 m) ja 
napakorkeus laski (162 m -> 155 m). Kantatie 67 eteläpuolelle on luvitettu uusi sähköasema hanketta 
varten. Alueen tiet on rakennettu ja perustukset on pääosin tehty.  Tuulivoimaloiden nostot arvioidaan 
aloitettavan keväällä 2021 ja tuulivoimapuiston on arvioitu valmistuvan 2022. Tuulivoimapuiston vuo-
tuisen tuoton arvioidaan olevan noin 400 000 megawattituntia. 

 
Fingrid Oyj on rakentamassa 400 kV muuntoasemaa Teiriläntie varrelle. Muuntoaseman rakentamisella 
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 osta-
nut useilta metsänomistajilta aluetta, ja myös kunta on myynyt tilasta 403-100-114 pohjoisosan; kysei-
sen tilan eteläosa on entistä kaatopaikkaa. 
 
Alueelle johtava Teiriläntie on korjattu tulevia kuljetuksia kestäväksi, ja maastotyöt varsinaisella muun-
toasema-alueella on meneillään. 
 
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:lle on myönnetty rakennuslupa viidelle voimalalle. Hanke 
on ollut mukana myös Viiatin tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä; eli lisää-
kin voimaloita saattaa olla tulossa hankkeen jatkoksi Kurikan puolelle. Varsinainen luvan hakija Sauna-
maa Wind Farm Oy sai voimaloille muutosluvat 7.2.2018. Muutoksessa voimaloiden kokonaiskorkeus 
pysyy 210 metrissä, mutta roottorin halkaisija kasvaa 131 metristä 150 metriin. Voimaloiden syöttökaa-
pelien sijoitusluvat on käsitelty viranomaislautakunnassa 23.5.2018 niiden metsänomistajien osalta, 
jotka eivät ole tehneet maanvuokrasopimusta. Alueella on tehty myös maanmittaustoimituksia tiealu-
eilla tarvittavien tielevennysten tekemiseksi. Hanketta varten on luvitettu kaksi sähköasemaa. 
Tuulivoimaloiden johtavat tiet on rakennettu, voimaloiden pohjatyöt on tehty, ja tällä hetkellä on voima-
latornien pystytys loppusuoralla.  
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Äystön uuden asuntoalueen laajennusalueeksi os-
tettu pelto/metsäalue on ollut muodoltaan eteläreu-
nasta hieman hankala ja tehoton tonttien muodos-
tamiseen ja siksi se otettiin vuoden 2017 alussa mu-
kaan tilusjärjestelyyn. Lisäksi tilusjärjestelyllä saa-
tiin viereiset peltoalueet muodoltaan järkeviksi. Ti-
lusjärjestelyssä alueen pinta-alaksi muodostui 
10,485 ha, eli peltoala pieneni n. 0,5 ha, mutta te-
hostui niin, että pohjoisosan metsä voidaan säilyt-
tää. Uuden asuntoalueen eteläosa on saatu tilusjär-
jestelyllä tehokkaaksi ja tontit voidaan suunnata nyt 
optimaalisesti etelä / länsisuuntaan, sekä lisäksi saadaan muutama tontti lisää. Tilusjärjestelyn loppu-
kokous pidettiin 22.10.2020, ja nyt alue voidaan kaavoittaa; tavoitteena on vähintään 12 tonttia.  
 
Teuvan aseman lastausraiteen pidennys on valmistunut syyskuussa ja on jo kovassa käytössä puuta-
varan lastauspaikkana. Vaikka lastausraiteen pidentämiselle ei sinänsä ollut kaavallisia esteitä, piden-
nyksen nopean toteuttamisen mahdollistivat myönteisesti hankkeeseen suhtautuneet naapuritalojen 
asukkaat – Kiitos heille yhteistyöstä! 
 
Tuulivoiman, Fingridin muuntoaseman ja aseman lastausraiteen pidennyksen lisäksi merkittäviä hank-
keita olivat uuden S-Marketin rakentamisen aloitus keskustaan ja yli puolen hehtaarin kasvihuonealoi-
tus Äystölle. Kunnan toimesta S-Marketille etsittiin useita vaihtoehtoja uuden myymälän rakentamiseen, 
mutta Eepee Kiinteistöt Oy päätyi lopulta rakentamaan uuden myymälän lähes entiselle paikalle osissa. 
 
Yksi uusi omakotitalon lupa haettiin Horonkylään. Kunnan oma päiväkotihanke luvitettiin. 
Kaksi navettahanketta on rakenteilla Norinkylässä; uusi navetta ja laajennus. Sikalaa laajennettiin ja 
korjattiin, viljankuivaamo luvitettiin. Maatalouteen haettiin lupia konesuojille ja erilaisille varastoille. Van-
hoja huonokuntoisia asuin- ja ulkorakennuksia purettiin useista eri syistä (S-market, tuulivoima, tilus-
vaihto, jne). 
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RAKENNUSLUVAT, rakennustarkastajan ja viranomaislautakunnan myöntämät (ei sis. toimenlupia eikä 

–lmoituksia) 

UUDISRAKENNUKSET 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Käyttötarkoitus 
Asuinrakennukset yht. 2 2 2 2 1 1 - 1 
- erilliset pientalot 2 2 2 2 1 1 - 1 
- rivi- ja ketjutalot - - - - - - - - 
-asuinkerrostalot - - - - - - - - 
Vapaa-ajan rakennukset 1 - - 2 5 2 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 
Varastorakennukset 1 - 1 2 1 1 - 1 
Maatalousrakennukset 10 5 2 3 4 8 2 5 
Muut rakennukset 21 26 16 15 33 28 17 8 
Yhteensä 36 34 26 26 50 40 22 21 
 
 
LAAJ. JA MUUTOSTYÖT 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Käyttötarkoitus 
Asuinrakennukset yht. 1 1 1 3 1 3 5 2 
- erilliset pientalot 1 1 1 3 1 3 5 2 
- rivi- ja ketjutalot - - - - - - - - 
-asuinkerrostalot - - - - - - - - 
Vapaa-ajan rakennukset - - - 1 - - - - 
Liikerakennukset - - - - - - - - 
Toimistorakennukset - - - - - - - - 
Liikenteen rakennukset - - - - - - - - 
Hoitoalan rakennukset 1 1 - - - - - - 
Kokoontumisrakennukset - - - - - - - - 
Opetusrakennukset - 1 - - - - - - 
Teollisuusrakennukset 2 2 1 - 1 - 3 - 
Varastorakennukset - 1 - - 1 - 1 1 
Maatalousrakennukset 3 2 1 1 1 1 3 3 
Muut rakennukset 5 2 1 - 1 1 3_ - 
Yhteensä 12 10 5 5 6 5 15 8 
 
 
Toimenpideluvat    40 121 54 7 32 
(erilaisia muutoksia, katoksia,  muuntamoita, 
jätevesijärjestelmiä, myös poikkeamiset) 
 
Toimenpideilmoitukset, purku ja maisematyö  19 17 12 20 23 
(ilmoitusmenettelyllä esim. pienet varastot) 
 
Tuulivoimalat, isot   29 - - - 1 - 
- Horonkylään entisen paikalle uusi lupa 2019 
       Yht. 85 
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 
 

TULOSLASKELMA 1.1. -  31.12.2020 1.1. -  31.12.2019 

    
TOIMINTATUOTOT                                

Myyntituotot 1 610 714,64  1 628 827,70 

Maksutuotot 631 657,11  465 717,36 

Tuet ja avustukset 146 356,20  219 126,84 

Muut toimintatuotot 1 719 423,51  1 722 923,19 

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 4 108 151,46  4 036 595,09 

TOIMINTAKULUT                                

 Henkilöstökulut                                

    Palkat ja palkkiot -6 694 450,34  -6 966 715,17 

   Henkilösivukulut                                

    Eläkekulut -1 871 346,22  -1 875 083,42 

    Muut henkilösivukulut -305 191,12  -312 422,45 

   Henkilösivukulut yhteensä -2 176 537,34  -2 187 505,87 

 Henkilöstökulut yhteensä -8 870 987,68  -9 154 221,04 

 Palvelujen ostot -24 580 891,56  -25 010 941,98 

  Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 497 900,03  -1 641 255,72 

  Avustukset -396 981,27  -361 002,89 

  Muut toimintakulut -712 116,99  -769 592,92 

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -36 058 877,53  -36 937 014,55 

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -31 950 726,07  -32 900 419,46 

Verotulot 16 810 931,13  16 590 981,84 

Valtionosuudet 19 719 889,00  18 471 023,00 

Rahoitustuotot ja -kulut                                

  Korkotuotot 37 764,53  39 595,48 

  Muut rahoitustuotot 71 413,38  74 471,81 

  Korkokulut -172 376,70  -187 106,72 

  Muut rahoituskulut -2 609,16  -2 027,84 

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -65 807,95  -75 067,27 

VUOSIKATE 4 514 286,11  2 086 518,11 

Poistot ja arvonalentumiset                                

Suunnitelman mukaiset poistot -1 370 201,75  -1 404 807,82 

Kertaluonteiset poistot                 -87 875,11 

Arvonalentumiset                 -1 177,32 

Poistot ja arvonalentumiset -1 370 201,75  -1 493 860,25 

TILIKAUDEN TULOS 3 144 084,36  592 657,86 

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ 3 144 084,36  592 657,86 
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RAHOITUSLASKELMA 2020  2019 

    
Toiminnan rahavirta                                
  Vuosikate 4 514 286,11  2 086 518,11 
  Tulorahoituksen  korjauserä -52 062,02  27 905,68 
Toiminnan rahavirta yhteensä 4 462 224,09  2 114 423,79 

    
Investointien rahavirta                                
  Investointimenot -953 609,27  -153 831,30 
  Rahoitusosuudet investointimenoihin                 5 975,00 
  Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 110 409,00  118 951,00 
Investointien rahavirta yhteensä -843 200,27  -28 905,30 
Toiminnan ja investointien rahavirta yhteensä 3 619 023,82  2 085 518,49 

    
Rahoituksen rahavirta                                
 Antolainauksen muutokset                                
  Antolainasaamisten vähennys 111 666,67  128 333,34 
Antolainauksen muutokset yhteensä 111 666,67  128 333,34 

    
Lainakannan muutokset                                
  Pitkäaikaisten lainojen lisäys 2 550 000,00                 
  Pitkäaikaisten lainojen vähennys -1 817 105,72  -4 610 620,00 
  Lyhytaikaisten lainojen muutos -4 050 000,00  3 050 000,00 
Lainakannan muutokset yhteensä -3 317 105,72  -1 560 620,00 

    
Muut maksuvalmiuden muutokset                                
  Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset -15 438,69  127 641,61 
  Vaihto-omaisuuden muutos 814,54  -99,28 
  Saamisten muutos 243 386,92  190 366,09 
  Korottomien velkojen muutos -768 761,75  -395 210,53 
Muut maksuvalmiuden muutokset yhteensä -539 998,98  -77 302,11 
Rahoituksen rahavirta -3 745 438,03  -1 509 588,77 

    
Rahavarojen muutos -126 414,21  575 929,72 

    
  Rahavarat 31.12. 1 014 630,21  1 141 044,42 
  Rahavarat 1.1. 1 141 044,42  565 114,70 
Rahavarojen muutos yhteensä -126 414,21  575 929,72 
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TASE    
VASTAAVAA 2020  2019 
PYSYVÄT VASTAAVAT                                        
Aineettomat hyödykkeet    
  Aineettomat oikeudet 2 929,95  6 126,27 
  Muut pitkävaikutteiset menot 10 958,30  14 715,38 
Ainettomat hyödykkeet 13 888,25  20 841,65 
Aineelliset hyödykkeet                                        
  Maa- ja vesialueet 2 748 965,00  2 700 207,72 
  Rakennukset 16 921 459,90  17 966 861,73 
  Kiinteät rakenteet ja laitteet 1 923 544,79  2 043 738,99 
  Koneet ja kalusto 24 466,44  20 575,02 
  Muut aineelliset hyödykkeet 30 660,54  30 660,54 
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat                                        
  Keskeneräiset hankinnat 77 742,39  25 324,84 
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 77 742,39  25 324,84 
Aineelliset hyödykkeet  21 726 839,06  22 787 368,84 

    

Sijoitukset                                        
 Osakkeet ja osuudet                                        
  Osakkeet ja osuudet tytäryhteisöissä 5 954 524,44  5 954 524,44 
  Kuntayhtymäosuudet 3 153 894,07  3 119 550,07 
  Osakkeet ja osuudet osak.ja omist.yht. 2 710 286,71  2 152 086,99 
Osakkeet ja osuudet 11 818 705,22  11 226 161,50 
Muut lainasaamiset 2 662 491,31  2 774 157,98 
Sijoitukset yhteensä 14 481 196,53  14 000 319,48 
PYSYVÄT VASTAAVAT 36 221 923,84  36 808 529,97 

    

TOIMEKSIANTOJEN VARAT                                        
  Lahjoitusrahastojen varat 126 851,03  134 537,44 
  Muut toimeksiantojen varat 20 936,31  21 844,21 
TOIMEKSIANTOJEN VARAT 147 787,34  156 381,65 

    

VAIHTUVAT VASTAAVAT                                        
Vaihto-omaisuus 55 226,09  56 040,63 
Saamiset                                        
Pitkäaikaiset saamiset                                        
  Lainasaamiset 4 028 300,00  4 238 781,00 
  Muut saamiset 0,00  0,00 
Pitkäaikaiset saamiset  4 028 300,00  4 238 781,00 

    

Lyhytaikaiset saamiset                                        
  Myyntisaamiset 1 012 419,35  966 487,57 
  Lainasaamiset 210 481,00  172 552,00 
  Muut saamiset 72 838,82  323 267,09 
  Siirtosaamiset 211 688,97  78 027,40 
Lyhytaikaiset saamiset 1 507 428,14  1 540 334,06 
Saamiset yhteensä 5 535 728,14  5 779 115,06 

    
Rahat ja pankkisaamiset 1 014 630,21  1 141 044,42 

    
VAIHTUVAT VASTAAVAT 6 605 584,44  6 976 200,11 
    

VASTAAVAA YHTEENSÄ 42 975 295,62  43 941 111,73 
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VASTATTAVAA 2020  2019 

    
OMA PÄÄOMA                                        
  Peruspääoma 22 881 274,85  22 881 274,85 
  Edellisten tilikausien yli/alijäämä -4 689 151,32  -5 281 809,18 
  Tilikauden yli-/alijäämä 3 144 084,36  592 657,86 
OMA PÄÄOMA 21 336 207,89  18 192 123,53 

    

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT                                        
  Lahjoitusrahastojen pääomat 377 132,82  399 707,92 
  Muut toimeksiantojen pääomat 20 386,31  21 844,21 
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 397 519,13  421 552,13 

    

VIERAS PÄÄOMA                                        
Pitkäaikainen                                        
  Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 15 652 458,56  15 283 850,00 
Pitkäaikainen 15 652 458,56  15 283 850,00 

    

Lyhytaikainen                                        
  Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 2 817 105,72  6 502 820,00 
  Saadut ennakot 98 673,19  21 408,73 
  Ostovelat 1 334 125,66  2 138 194,99 
  Muut velat 231 256,72  184 719,26 
  Siirtovelat 1 107 948,75  1 196 443,09 
Lyhytaikainen 5 589 110,04  10 043 586,07 
VIERAS PÄÄOMA 21 241 568,60  25 327 436,07 

    
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 42 975 295,62  43 941 111,73 
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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 2020           

 19.2.2021 2020 Vesilaitos Viemärilaitos 2019 Vesilaitos Viemärilaitos 

      ulkoiset sisäiset ulkoiset sisäiset   ulkoiset sisäiset ulkoiset sisäiset 

LIIKEVAIHTO                    

  Vesimaksut 186 617,47 174 949,28 11 668,19     194 883,32 181 490,11 13 393,21     

  Vesi perusmaksut 83 479,02 74 249,27 9 229,75     85 321,63 76 081,48 9 240,15     

  Jätevesimaksut 272 542,40     241 494,76 31 047,64 267 253,98    231 926,22 35 327,76 

  Jätevesi perusmaksut 75 462,41     63 002,96 12 459,45 76 748,88    64 289,43 12 459,45 

  Sakokaivolietteen käsittelymaksu 0,00     0,00   0,00    0,00   

  Liittymismaksutuotot 3 695,00 3 695,00   0,00   0,00 0,00   0,00   

  Muut maksutuotot 815,92 815,92   0,00   4 194,33 2 230,59   1 963,74   

  Kanto- ja perimispalkkiot 1 563,89 1 563,89       2 889,00 2 889,00       

Tulot yht. 624 176,11 255 273,36 20 897,94 304 497,72 43 507,09 631 291,14 262 691,18 22 633,36 298 179,39 47 787,21 

VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN                    

MUIDEN PALVELUJEN OSTO                    

  Ostot tilikaudella -199 655,94 -43 992,98   -155 662,96 0,00 -177 844,27 -34 127,96 -33,18 -143 681,66 -1,47 

AINEET JA TARVIKKEET                    

  Ostot tilikaudella -75 780,24 -62 473,76   -13 306,48   -76 822,19 -63 708,30   -13 113,89   

VARASTON MUUTOS -814,54 -23,55   -790,99   99,28 -2 394,64   2 493,92   

HENKILÖSTÖMENOT                    

  Palkat -83 039,71 -66 294,04   -16 745,67   -57 207,21 -40 432,22   -16 774,99   

  Sosiaalivakuutusmaksut -26 386,64 -17 778,87   -8 607,77   -19 994,57 -13 510,18   -6 484,39   

Menot yht. -385 677,07 -190 563,20 0,00 -195 113,87 0,00 -331 768,96 -154 173,30 -33,18 -177 561,01 -1,47 

                      

Netto 238 499,04 64 710,16 20 897,94 109 383,85 43 507,09 299 522,18 108 517,88 22 600,18 120 618,38 47 785,74 

Poistot -109 290,04 -15 354,84   -93 935,20   -120 656,97 -17 048,46   -103 608,51   

Liiketoiminnan muut kulut -41 179,67 -48,00 
-26 

384,33   
-14 

747,34 -5 276,53 -5 276,53       

Liikeylijäämä 88 029,33 49 307,32 -5 486,39 15 448,65 28 759,75 173 588,68 86 192,89 22 600,18 17 009,87 47 785,74 
                      

Rahoitustuotot ja -kulut 420,30         1 464,27        

  Korkokulut, lainat Suup. Op                    

  Viivästyskorot (+/-)   420,30         1 464,27       

Tilikauden alijäämä/ylijäämä 88 449,63 49 727,62 -5 486,39 15 448,65 28 759,75 175 052,95 87 657,16 22 600,18 17 009,87 47 785,74 
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Rahoituslaskelma      

Vesihuolto 2020      

       

  1.1. - 31.12.2020  1.1.-31.12.2019 

Tulorahoitus       

 Tulos 88 449,63   175 052,95  

 Poistot ja arvonalentumiset  109 290,04   120 656,97  

 Rahoitustuotot ja -kulut       

 Muut tulorahoituksen korjauserät      

   197 739,67   295 709,92 

       

Investointien rahavirta      

 Investointimenot -15 945,50   -11 663,48  

 Rahoitusosuudet invest.men.      

 Pysyvien vastaavien hyöd .luovutustulot      

   -15 945,50   -11 663,48 

Toiminnan ja investointien rahavirta  181 794,17   284 046,44 

       

       

Rahoituksen rahavirta      

Antolainauksen muutokset      

 Antolainasaam. lisäykset      

 Antolainasaam. vähennykset      

Lainakannan muutokset      

 Lyhytaikaisten lainojen lisäys      

 Lyhytaikaisten lainojen vähennys     0,00 

Oman pääoman muutokset      

Muut maksuvalmiuden muutokset      

 Toimeksiantojen varojen ja po. muut.      

 Pitkäaikaisten saamisten muutos      

 Vaihto-omaisuuden muutos 814,54   -99,28  

 Saamisten muutos -16 102,19   -19 094,71  

 Korottomien velkojen muutos 1 606,35 -13 681,30  30 597,98 11 403,99 

Rahoituksen rahavirta  -13 681,30   11 403,99 

       

Vaikutus kunnan kassavaroihin   168 112,87   295 450,43 
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TEUVAN KUNTA 
VESIHUOLTOLAITOS  18.2.2021   26.2.2020   

 TASE 31.12.2020        

          

VASTAAVAA 31.12.2020        

PYSYVÄT VASTAAVAT 31.12.2020 31.12.2020 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2019 31.12.2019 

Aineettomat hyödykkeet             

Aineelliset hyödykkeet     1 010 709,51     1 104 054,05 

 Maa-alueet   15 073,00     15 073,00   

 Kiinteät rakenteet ja laitteet   995 636,51     1 088 981,05   

  Rakenteet 985 088,16     1 075 795,58     

  Koneet ja laitteet 10 548,35     13 185,47     

  Keskeneräiset 0,00     0,00     

VAIHTUVAT VASTAAVAT             

Vaihto-omaisuus             

 Aineet ja tarvikkeet     48 511,99     49 326,53 

  Vesihuoltolaitoksen varasto   48 511,99     49 326,53   

Saamiset             

 Lyhytaikaiset saamiset     1 436 253,65     1 252 038,59 

  Myyntisaamiset   254 843,04     238 740,85   

  Yhdystilisaatava   1 181 410,61     1 013 297,74   

       2 495 475,15     2 405 419,17 

          

   31.12.2020 31.12.2020 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2019 31.12.2019 

VASTATTAVAA 31.12.2020             

OMA PÄÄOMA      2 439 119,35     2 350 669,72 

 Peruspääoma   1 265 563,36     1 265 563,36   

 Edellisten tilikausien ylijäämä   1 085 106,36     910 053,41   

 Tilikauden ylijäämä   88 449,63     175 052,95   

POISTOERO JA VARAUKSET             

 Poistoero             

 Vapaaehtoiset varaukset             

VIERAS PÄÄOMA     56 355,80     54 749,45 

 Pitkäaikainen   0,00     0,00   

  Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta             

 Lyhytaikainen   56 355,80     54 749,45   

  Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta             

  Ostovelat 56 355,80     54 749,45     

          2 495 475,15     2 405 419,17 

 
 
  



111 

    

TEUVAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2020 
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. 
 

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 2020 2019 

   

TOIMINTATUOTOT                               

Myyntituotot                               

  Muut suoritteiden myyntituotot 4 805,52 7 703,59 

  Keittiöpalvelujen myyntituotot 143 507,86 171 521,07 

Myyntituotot 148 313,38 179 224,66 

Muut toimintatuotot                               

  Vuokratuotot 240,66 96,77 

Muut toimintatuotot 240,66 96,77 

TOIMINTATUOTOT 148 554,04 179 321,43 
 
TOIMINTAKULUT                               

Henkilöstökulut                               

  Palkat ja palkkiot -105 737,25 -93 303,88 

  Henkilösivukulut                               

    Eläkekulut -16 147,86 -14 033,07 

    Muut henkilösivukulut -5 738,76 -5 022,48 

  Henkilösivukulut -21 886,62 -19 055,55 

Henkilöstökulut -127 623,87 -112 359,43 

Palvelujen ostot                               

  Palvelujen ostot -8 965,12 -9 836,15 

Aineet, tarvikkeet ja tavarat                               

  Ostot tilikauden aikana -96 082,51 -108 870,02 

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -96 082,51 -108 870,02 

Muut toimintakulut                               

  Vuokrat -15 778,88 -14 851,20 

  Muut toimintakulut -5 087,39 -586,96 

Muut toimintakulut -20 866,27 -15 438,16 

TOIMINTAKULUT -253 537,77 -246 503,76 

TILIKAUDEN TULOS -104 983,73 -67 182,33 

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -104 983,73 -67 182,33 
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PUHTAUSPALVELUT  Tilinpäätös Tilinpäätös 

TULOSLASKELMA 2020 2019 

   
TOIMINTATUOTOT                               

Myyntituotot                               

Siivouspalvelujen myynti 122 841,73 91 836,48 

TOIMINTATUOTOT 122 841,73 91 836,48 
 
TOIMINTAKULUT                               

 Henkilöstökulut                               

    Palkat ja palkkiot -83 001,44 -80 335,69 

  Henkilösivukulut                               

    Eläkekulut -12 024,33 -12 213,38 

    Muut henkilösivukulut -4 435,04 -4 157,83 

  Henkilösivukulut -16 459,37 -16 371,21 

 Henkilöstökulut -99 460,81 -96 706,90 

Palvelujen ostot                               

  Palvelujen ostot -9 521,25 -425,26 

Aineet, tarvikkeet ja tavarat                               

  Ostot tilikauden aikana -8 705,58 -9 010,83 

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -8 705,58 -9 010,83 

TOIMINTAKULUT -117 687,64 -106 142,99 

TILIKAUDEN TULOS 5 154,09 -14 306,51 
TILIKAUDEN YLI-/ALI-
JÄÄMÄ 5 154,09 -14 306,51 
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TILAVUOKRAT Tilinpäätös Tilinpäätös 

TULOSLASKELMA 2020 2019 
 
TOIMINTATUOTOT                               

Maksutuotot                               

 Maksutuotot 138,26 166,00 

Muut toimintatuotot                               

 Vuokratuotot 1 344 938,89 1 348 385,98 

Muut toimintatuotot 1 344 938,89 1 348 385,98 

TOIMINTATUOTOT 1 345 077,15 1 348 551,98 
 
TOIMINTAKULUT                               

Henkilöstökulut                               

  Palkat ja palkkiot                               

    Palkat ja palkkiot -72 676,49 -76 431,28 

  Henkilösivukulut                               

    Eläkekulut -10 354,09 -11 047,11 

    Muut henkilösivukulut -3 329,60 -3 073,69 

  Henkilösivukulut -13 683,69 -14 120,80 

Henkilöstökulut -86 360,18 -90 552,08 

Palvelujen ostot                               

  Palvelujen ostot -235 609,21 -256 069,76 

Aineet, tarvikkeet ja tavarat                               

  Ostot tilikauden aikana -309 163,38 -333 855,98 

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -309 163,38 -333 855,98 

Avustukset                               

  Avustukset yhteisöille -5 310,00 -5 400,00 

Avustukset -5 310,00 -5 400,00 

Muut toimintakulut                               

  Vuokrat -222 281,45 -208 716,01 

  Muut toimintakulut -3 140,58 -34 771,43 

Muut toimintakulut -225 422,03 -243 487,44 

TOIMINTAKULUT -861 864,80 -929 365,26 

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 483 212,35 419 186,72 

VUOSIKATE 483 212,35 419 186,72 

Poistot ja arvonalentumiset                               

Suunnitelman mukaiset poistot -429 830,61 -438 867,72 

Poistot ja arvonalentumiset -429 830,61 -438 867,72 

TILIKAUDEN TULOS 53 381,74 -19 681,00 

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 53 381,74 -19 681,00 
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TEUVAN KUNTA TILINPÄÄTÖS  2020    
LIITETIEDOT      

      
TULOSLASKELMAA KOSKEVIA LIITETIETOJA   

      
TOIMINTATUOTOT TEHTÄVÄALUEITTAIN    

   2020  2019 

      
Hallinto   505 182,51  559 220,97 

Hyvinvointipalvelut  532 008,18  616 584,59 

Yhdyskuntarakenne   3 070 960,77  2 860 789,53 

Toimintatuotot yhteensä  4 108 146,46  4 036 595,09 

      
VEROTULOJEN  ERITTELY     

      
Kunnan tulovero  14 829 775,00  14 563 887,13 

Osuus yhteisöveron tuotosta  978 978,99  922 926,76 

Kiinteistövero   1 002 177,43  1 104 167,95 

Verotulot yhteensä  16 810 931,42  16 590 981,84 

      

      
VALTIONOSUUKSIEN ERITTELY    

      
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus 16 923 146,00*  17 997 606,00 

  Siitä verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus 4 992 575,00  5 070 960,00 

Opetus -ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet -434 732,00  -464 203,00 

Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus 0,00  710 000,00 

Verotulomenetysten korvaus ja kompensaatio 3 231 475,00  227 620,00 

Valtionosuudet yhteensä  19 719 889,00  18 471 023,00 

      
*Sis. 1 194 064 
euroa koronatu-
kea-       
PALVELUJEN OSTOJEN ERITTELY    

      
Asiakaspalvelujen ostot  21 575 457,82  22 034 839,82 

Muiden palvelujen ostot  3 005 433,74  2 976 102,16 

Kunnan palvelujen ostot yhteensä 24 580 891,56  25 010 941,98 
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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  
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PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSVOITOT JA -TAPPIOT 

   2020  2019 

Muut toimintatuotot      
   Maa-alueiden luovutusvoitot   52 062,02  18 813,64 

   Muut luovutusvoitot      

Luovutusvoitot yhteensä   52 062,02  18 813,64 

      
Muut toimintakulut      
   Maa-alueiden luovutustappiot     4 500,00 

   Muut luovutustappiot     42 219,32 

Luovutustappiot yhteensä     46 719,32 

      
OSINKOTUOTTOJEN JA PERUSPÄÄOMAN KORKOTUOTTOJEN ERITTELY 

   2020  2019 

Osinkotuotot muista yhteisöistä   9 320,00  10 832,00 

Peruspääoman korot kuntayhtymiltä  16 674,00  16 674,00 

Yhteensä    25 994,00  27 506,00 
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TEUVAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2020        
        
Aineettomat hyödykkeet        
 Ohjelmistot Muut pitkä- Aineettomat      
    vaikutteiset menot hyödykkeet yht     
Hankintameno 1.1.2020 6 126,27 14 715,38 20 841,65     
Lisäykset tilikaudella     0,00     
Hankintameno 31.12.2020 6 126,27 14 715,38 20 841,65     
Sumu-poistot tilikaudelta 3 196,32 3 757,08 6 953,40     
Kirjanpitoarvo 31.12.2020 2 929,95 10 958,30 13 888,25     
        
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 1.1.2020 2 700 207,72 17 966 861,73 2 043 738,99 20 575,02 30 660,54 25 324,84 22 787 368,84 

Lisäykset tilikaudella 107 104,26 55 517,33 122 196,74 23 829,67  52 417,55 361 065,55 

Rahoitusosuudet tilikaudella       0,00 

Vähennykset tilikaudella 58 346,98      58 346,98 

Siirrot erien välillä             0,00 

Hankintameno 31.12.2020 2 748 965,00 18 022 379,06 2 165 935,73 44 404,69 30 660,54 77 742,39 23 090 087,41 

Tilikauden sumu-poistot   1 100 919,16 242 390,94 19 938,25     1 363 248,35 

Kirjanpitoarvo 31.12.2020 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 

 
          
Sijoitukset          

 Osakkeet  ja osuudet      

Jvk-,muut 
laina-ja muut 

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

Hankintameno 1.1.2020 5 954 524,44 3 119 550,07 1 929 866,88 222 220,11 11 226 161,50 1 494 542,76 252 281,89 1 027 333,33 2 774 157,98 

Lisäykset tilikaudella  34 344,00 558 199,72  592 543,72     0,00 

Vähennykset tilikaudella     0,00 79 666,67  32 000,00 111 666,67 

Arvonalennukset         0,00         

Kirjanpitoarvo 31.12.2020 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 

Hankintameno 1.1.2020 5 954 524,44 3 119 550,07 1 929 866,88 222 220,11 11 226 161,50 1 494 542,76 252 281,89 1 027 333,33 2 774 157,98 
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VAIHTUVAT VASTAAVAT   
Saamiset  2020 2019 

Pitkäaikaiset saamiset   
    Lainasaamiset muilta 4 028 300,00 4 238 781,00 

     Muut saamiset    
         Valtionosuussaamiset   

Pitkäaikaiset saamiset yhteensä 4 028 300,00 4 238 781,00 

    
Lyhytaikaiset saamiset   
    Myyntisaamiset    
         Tytäryhteisöiltä 171 825,64 210 059,85 

         Kuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenä 160 821,14 211 098,04 

         Osakkuusyhteisöiltä 2 697,16 4 198,95 

         Muilta  677 075,41 541 130,73 

    Myyntisaamiset yhteensä 1 012 419,35 966 487,57 

    Lainasaamiset    
        Lainasaamiset muilta 210 481,00 172 552,00 

   Muut saamiset    
        Valtionosuussaamiset 0,00 229 565,00 

        Kuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenä 29 287,00 29 407,62 

       Muut saamiset  43 551,82 64 294,47 

   Muut saamiset yhteensä 72 838,82 323 267,09 

Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 1 295 739,17 1 462 306,66 

Siirtosaamiset    
      Siirtyvät korot tytäryhteisöiltä 3 219,38 2 722,22 

      Siirtosaamiset muilta 208 469,59 75 305,18 

Siirtosaamiset yhteensä 211 688,97 78 027,40 

    
Saamiset yhteensä  5 535 728,14 5 779 115,06 

    
 Muihin siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset 
erät    

   Kelan korvaus työterveyshuollosta  41 343,40 41 777,08 

   Ely-keskus työllisyystuet  6 644,95 15 589,57 

   Teuvabiili rahoitusosuudet  33 907,30  

   Kauhajoen kaupunki llky:n palautus  119 025,22  

   Muut saamiset  7 548,69 17 938,53 

Siirtosaamiset yhteensä  208 469,56 75 305,18 
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TILINPÄÄTÖS 2020    
TASEEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT   

      
OMAN PÄÄOMAN ERITTELY   2020 2019 

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.  -5 281 809,08 -5 030 711,76 

   Tilikauden 2018 ylijäämä   592 657,86 5 923,47 

    Hammashoitolan arvonalennus /lisäpoisto    -257 020,79 

     

Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 31.12.  -4 689 151,22 -5 281 809,08 

      
Tilikauden ylijäämä/alijäämä   3 144 084,36 592 657,86 

      
Oma pääoma yhteensä   21 336 207,99 18 192 123,63 

      
PITKÄAIKAISET VELAT   2020 2019 
Pitkäaikaiseen vieraaseen pääomaan kuuluvat ve-
lat,    
jotka erääntyvät 1.1.2026/1.1.2025 tai sen jälkeen    
 Lainat rahoitus-ja vakuutuslaitoksilta  7 394 035,68 9 721 141,40 

      
VIERAS PÄÄOMA   2020 2019 

Lyhytaikainen      
 Ostovelat      
   Ostovelat tytäryhteisöille   51 113,30 55 658,18 

   Ostovelat kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenenä 59 180,23 25 485,93 

   Ostovelat osakkuus- sekä muille omistusyhteisöille 100 551,64 59 256,23 

   Ostovelat muille   1 123 280,49 1 997 794,65 

Ostovelat yhteensä   1 334 125,66 2 138 194,99 

      
Sekkitililimiitti    2020 2019 

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    2020 2019 

   Arvonlisävero    46 376,23 46 376,23 

   Ennakonpidätysvelka   139 237,95 139 237,95 

   Sosiaaliturvamaksuvelka   7 621,29 7 621,29 

   Vuokravakuudet   18 502,93 18 502,93 

    Lukion oppikirjapankki   13 163,72 13 163,72 

   Muut velat    6 354,60 6 354,60 

Muut velat yhteensä   231 256,72 231 256,72 
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     2020 2019 
Saadut ennakot   

 
  

      

  Päiväkodin leikkiväli-
neet  

 
5 669,00 5 669,00 

   Avi, Kumpparihanke koulut,nuorisotyö  45 000,00  
     Koronatuet varhaiskasvatus, opetus  32 115,47  
     Muut hankkeet    12 730,66  
   Muut ennakot    3 444,04 15 739,73 
Saadut ennakot yh-
teensä  

 
98 959,17 21 408,73 

 

 

Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät  2020 2019 

Lyhytaikaiset siirtovelat     
   Lomapalkkavelan ja henkilösivukulujen jakso-
tukset  788 438,93 886 480,15 

   Palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset  17 210,20  
   Korkojaksotukset   40 675,01 43 446,93 

   Valtionosuus/opetus-ja kulttuuri   58 715,00  
   Henkilöstön vakuutusmaksut   193 645,87 205 786,38 

   Kauhajoen kaupunki/llky:n lisälasku   54 473,06 

   Muut siirtovelat   9 263,74 6 256,57 

Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä   1 107 948,75 1 196 443,09 
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TILINPÄÄTÖS 2020    
Taseeseen sisältymättömät vastuusitoumukset ja vastuut  

        
Vuokravastuut       

      2020 2019 

Toimitilojen vuokravastuut    163 898,55 161 505,03 

Koneiden ja laitteiden vuokravastuut    28 466,19 33 424,51 

Vuokravastuu yhteensä    192 364,74 194 929,54 

Siitä seuraavalla tilikaudella maksettava  osuus 175 639,88 179 185,22 

        
Vastuusitoumukset      

        
Takaukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta 2020 2019 

Alkuperäinen pääoma    420 000,00 420 000,00 

Jäljellä oleva pääoma    190 907,08 229 088,90 

        
Takaukset  muiden puolesta      
Alkuperäinen pääoma    1 866 300,00 1 866 300,00 

Jäljellä oleva pääoma    1 579 198,37 1 594 878,00 

        
Vastuu Kuntien takauskeskuksen takausvastuista 2020 2019 

        
Kunnan osuus takauskeskuksen takausvastuista 31.12. 33 860 060,00 31 052 679,00 

Kunnan osuus takauskeskuksen kattamattomista takausvastuista 31.12. 0,00 0,00 

Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen   
rahastosta 31.12.     21 098,00 20 431,00 

        
Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt  2020 2019 

        
Arvonlisäveron palautusvastuu   785 821,91 1 053 848,24 
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TILINPÄÄTÖS 2020   

Henkilöstöä, tilintarkastajan palkkioita ja intres-
sitahotapahtumia koskevat liitetiedot   

   

Henkilöstön lukumäärä 31.12. 2020 2019 

   

Hallinto  4 5 

Hyvinvointipalvelut  157 172 

Yhdyskuntarakenne  51 55 

Yhteensä 212 232 

   

Henkilöstökulut   

 2020 2019 

Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan   

     Palkat ja palkkiot 6 760 519,68 7 059 678,59 

     Henkilösivukulut   

           Eläkekulut 1 871 346,22 1 875 083,42 

           Muut henkilösivukulut 305 191,12 312 422,45 

     Henkilöstökorvaukset ja muut korjauserät -66 069,34 -92 963,42 

Yhteensä tuloslaskelman mukaan 8 870 987,68 9 154 221,04 

   

Henkilöstökuluja aktivoitu käyttöomaisuuteen 19 503,74 9 049,36 

Henkilöstökulut yhteensä 8 890 491,42 9 163 270,40 

   

Luottamushenkilön palkkioista perityt ja    

tilitetyt luottamushenkilömaksut 2020 2019 

  Teuvan Kokoomus ry 2 886,00 2 572,81 

  Keskusta Teuvan Kunnallisjärjestö 2 949,78 3 202,22 

  Teuvan Sosiaalidemokraatit r.y. 301,50 426,75 

  Teuvan Perussuomalaiset r.y. 223,50 378,00 

Tilitetyt luottamushenkilömaksut yhteensä 6 360,78 6 579,78 

   

Tilintarkastajan palkkiot   

 2020 2019 

 KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy   

   Tilintarkastuspalkkiot 5 027,45 6 656,60 

   Tarkastuslautakunnan sihteerin palkkiot 5 102,10 3 757,80 

   Muut palkkiot  750,00 

Palkkiot yhteensä 10 129,55 11 164,40 

   

Kunnan ja sen intressitahoihin kuuluvien 
väliset liiketoimet   
Teuvan kunnan antolaina kokonaan omista-
malleen tytäryhteisölle:   
Teuvan Vuokratalot Oy:lle yhteensä 60 376,10 
euroa. Lainaa ei lyhennetä, korkoa peritään 4 
%.   
Vapaa-ajankeskus Parra, kunnan osakkuusyh-
teisö, lainasaaminen 252 281,89 euroa, ei pe-
ritä 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 7  
osakkuusyhteisöt 6__       
Yhteensä  20  

 
Konsernin omavaraisuusprosentti on 34,8 % prosenttia (28,48 % vuonna 2019).  
 
Tunnusluku mittaa konsernin vakavaraisuutta, alijäämäisen tuloksen sietokykyä ja konsernin kykyä sel-
viytyä sitoumuksista pitkällä tähtäyksellä. 
 

Konsernin suhteellinen velkaantuneisuus oli 46,05 % ( 51,25  % vuonna 2019).  
 
Tunnusluku kertoo kuinka paljon konsernin käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmak-
suun. 
 

Konsernin kertynyt alijäämä on –4 398 363 euroa (-7 915 158 euroa vuonna 2019). 
 

Konsernin lainakanta 31.12. on 27,8 milj. euroa (30,5 milj. euroa vuonna 2019). 
 
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 5 568 euroa (6 011 euroa vuonna 2019). 
 
Asukaskohtainen lainamäärä lasketaan jakamalla konsernin lainakanta tilinpäätösvuoden päättymis-
päivän mukaisella kunnan asukasmäärällä.  Kunnan asukasmäärä oli 4 994 asukasta. 
 

Lainasaamiset 31.12. olivat 1,25 milj. euroa. (1,29 milj. euroa vuonna 2019). 
 
Lainasaamisilla tarkoitetaan pysyviin vastaaviin merkittyjä antolainoja kunnan omistamien ja muiden 
yhteisöjen investointien rahoittamiseen. 

 

5.1.1. Teuvan Vuokratalot Oy     

  
Talousarvio 2020 
 
Toimitusjohtaja Marko Mylläri 
 
Teuvan Vuokratalot Oy:n omistuksessa on 113 asuinhuoneistoa, jotka kaikki kuuluvat vuokrauksen pii-
riin. Vuoden 2019 aikana purettiin 13 asunnon Teuvan Sato, jonka myötä vuokrausprosentit ovat nous-
seet lähes täyteen.  Vuoden 2020 toiminnan tavoite on saada vuokrausprosentti pysymään nyt 
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saavutetussa noin 94 prosentissa. Marraskuussa 2019 vuokrausprosentti on 97. Tällöin talouden hoi-
tamiseen jää vuokratuloista riittävä kate, millä pystytään selviämään laina- ja korkovelvoitteista.  
 
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 2020 budjetissa on varattu korjauksiin ja investointeihin 42 400 euroa. Tu-
levaisuudessa on varattava putkistoremonteille huomattavia summia, kaikki talot ovat lähes saman ikäi-
siä, ja kaikissa käytetty epäkuranttia kupariputkea. 
 
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 2020 alusta lukien keskimäärin 0,05 sentin korotus/m², vuo-
situotto-odotus on noin 3050 euroa. 
 
Osavuosikatsaus 30.4.2020 
 
Vuokraustoiminta on jatkunut edelleen erittäin vilkkaana mm. tuulivoimarakentajien ansiosta. Vuokran-
korotuskirjettä ei vuokralaisille ole lähetetty, eli vuokrien neliöhinnat säilyvät samalla tasolla kuin 2019 
(korona).  Asuntoja on remontoitu alkuvuoden aikana viiden asunnon osalta, joiden vuokrahinta on 
jatkossa hiukan vastaavaa samassa yhtiössä olevaa kohdetta kalliimpi. Vuokratalojen taloudellisen ti-
lanteen vuoksi on alkuvuoden aikana lyhennetty kunnalle saatavia yhteensä 57 000 euron edestä. Tätä 
toimintoa jatketaan koko vuosi siten, että muiden lainavelvoitteiden hoidon jälkeen maksetaan lainoja 
maksukyvyn rajoissa takaisin. 
 
Osavuosikatsaus 31.8.2020 
 
Vuokraustoiminta on jatkunut edelleen erittäin vilkkaana mm. tuulivoimarakentajien ansiosta. Tällä vuo-
sineljänneksellä on keskitytty maksamattomiin vuokriin ja muihin saataviin. Johtuuko koronasta vai 
mistä mutta vuokrasaatavat on elokuun lopussa 29 837 euroa, kun ne tilinpäätös hetkellä oli n. 14 100 
euroa. Asuntoja on remontoitu 5-8 kuukausien aikana neljän asunnon osalta, joiden vuokrahinta on 
jatkossa hiukan vastaavaa samassa yhtiössä olevaa kohdetta kalliimpi. Vuokratalojen taloudellisen ti-
lanteen parannuttua, on jatkettu lyhennyksiä kunnalle ja pyritään siihen, että vuoden 2020 summa puo-
littuu noin 80 000 euron tasolle. Teuvan sadon tontin omistus on siirtynyt Teuvan kunnalle. Kauppahin-
nalla lyhennetään Teuvan Vuokratalot Oy:n saatavia. 
 
Tilinpäätös 31.12.2020 
 
Kokonaisuudessaan vuosi 2020 oli todella mielenkiintoinen, alkuvuosi oli vuokrausaste 94-96% paik-
keilla, aina marraskuun alkuun saakka, jolloin tuulivoimaloiden perustukset valmistuivat. Tällöin saman 
viikon aikana tuli kolmioiden vuokrapurkuja 14 kpl, jolloin kaksi viimeistä kuukautta teki vuokra tuloihin 
noin 19 tuhannen euron loven. Lumettoman talven vuoksi ulko-alueiden hoidoissa on syntynyt merkit-
tävä säästö, samoin lämmitysten osalla. Merkittävä säästö saatiin myös aikaan luopumalla kaapelit tv-
liittymistä, joilla ei saanut mitään vastinetta. Huoneistokorjauksia tehtiin hiukan vähemmän, kun lähes 
kaikki asunnot oli koko vuoden vuokrattuina. Poistot tehty kiinteistöistä täysimääräisenä. Tulos oli 
vuonna 2019 52,5 tuhatta, vuonna 2020 4 927 euroa. 
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5.1.2. Kiinteistö Oy Teuvan Kafiaari    

  
Talousarvio 2020 
 
Toimitusjohtaja Marko Mylläri 

 
Kafiaari jatkaa toteutusta Teuvan kunnan elinkeinostrategian mukaisin tavoittein, jotta Kafiaarin kiin-
teistöstä ja alueesta muodostuu teollisuuspuistomainen kokonaisuus, jossa voi sijaita monenlaisia, tois-
tensa toimintaa täydentäviä yrityksiä. Kiinteistöyhtiön perusajatuksena on toimia siten, että toiminta on 
taloudellisesti kannattavaa.  
 
Kiinteistöllä toteutetaan korjaustoimenpiteitä taloudellisesti talousarviomäärärahojen rajoissa. Vuoden 
2020 aikana pyritään säilyttämään 100 % käyttöaste. Kafiaari kehittää vuokraamiaan toimitiloja inves-
toimalla tulevana vuonna 2020 painuneiden lattioiden oikaisuvaluihin 13 125 euroa ja vanhojen huopa-
kattojen kunnostus alkaa 2020, 1420 m² osuudella 15 200 euroa/vuosi , koko katto läpikäyty 2024 syk-
syyn mennessä. Lisäksi hallin laajennuksen toteutus n. 684 tuhatta 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 30.4.2020 
 
Alkuvuoden aikana vuokraustoiminta on jatkunut samaan kaavaan, eli koko tilojen käyttöaste on lähes 
100 % luokkaa. Tyhjentyneet pienet toimistohuoneet on siivottu ja kunnostettu yhdeksi isoksi toimis-
toksi, vuokralaisen toimintojen kasvaessa ja asiakaskontaktointien mahdollistamiseksi. Vesikaton en-
simmäisen vaiheen kilpailutus on tehty. Urakoitsija aloittaa lähiaikoina ensimmäisen n. 1400 m² katta-
mistyöurakan. Kafiaarin yhtiömuodonmuutos on aloitettu. Saadun aikataulun mukaan KKOY muuttuu 
toukokuun 2020 jälkeen KOY:ksi. Kafiaarin hallilaajennuksen jatkotoimenpiteet odottavat yhtiömuodon-
muutoksen voimaan astumista. Laajennukseen on saatu voimassa olevat teräsrunkotarjoukset, beto-
nitarjoukset, sekä pohjan lyöntipaalutuksen osalta on paalumetrihinta olemassa.  Painuneen ja lahon-
neen kuistin poispurkutyöt ovat edenneet tilojen tyhjäykseen asti. Seuraavaksi kilpailutetaan rakennuk-
sen purku, pinta-ala noin 65 m². 
 
Osavuosikatsaus 31.8.2020 
 
Toisen vuosineljänneksen aikana vuokraustoiminta on pysynyt vakiintuneena, eli koko tilojen käyttöaste 
on lähes 100 % luokkaa.  Vesikaton ensimmäisen vaiheen kattamistyöt on tehty valmiiksi. Kafiaarin 
yhtiökokous on pidetty, ja yhtiöjärjestykseen lisättiin talousarvion läpikäynti yhtiökokouksessa. Yhtiö-
muodon muutos tehdään kirjanpitoasioiden ja vuokrasopimusten uusimisen vuoksi vuodenvaihteessa 
2020/2021. Kafiaarin hallilaajennuksen jatkotoimenpiteet odottavat vertailukustannusarviota kokonaan 
erilleen rakennettavasta alkuperäisen suunnitelman mukaisesta hallista. Painuneen ja lahonneen kuis-
tin poispurkutyöt ovat edenneet tilojen tyhjäykseen asti. Seuraavaksi kilpailutetaan rakennuksen purku, 
pinta-ala noin 65 m2. 
 
Tilinpäätös 31.12.2020 
 
Tilivuosi 2020 aikana ei merkittäviä muutoksia vuokrauksen suhteen, tilat ovat käytössä jokaisen vuok-
rattavan neliön osalta. Tiloja optimoitu käyttäjien tarpeisiin paremmin soveltuviksi poistamalla ylimää-
räisiä väliseiniä, helpottamaan isojen kokoonpanojen työtä. Uudisrakennuksen halliin liittyvä vuokraso-
pimus saatiin viimeisteltyä, tarkoittaa halliprojektin käynnistymistä. Tulopuoli vakiintunut kun vuokrauk-
sen pinta-aloissa ei muutoksia. Menopuoli on lämpimän vuoden ja Schnaiderin automatiikan sekä en-
nakoivan huollon myötä laskenut niin että vuosimuutos vuoteen 2019 on positiivinen 46 745,48 euroa, 
vaikka samalla on uusittu vesikaton materiaaleja ja kaivoja 1600 m2 alueelta ja kunnan timpureiden 
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muutostöitä tehty lähes 29 t eurolla, (edellä mainitut väliseinä poistot sekä lahonneen toimisto-osan 
seinän korjaus). 
 

5.1.3. TEAK Oy   

 
Talousarvio 2020 
 
Teak Oy on Teuvan kunnan sataprosenttisesti omistama tytäryhtiö. Yhtiön toiminnalle luotu vuoden 
2019 aikana strategia, jonka lopputulosta aletaan viedä toiminnan tasolle 2020 aikana.  Teak Oy omis-
taa, hallinnoi, ylläpitää ja vuokraa toimitiloja sekä vahvistaa Teuvan elinvoimaa. Toiminnan tehostami-
sen kehitys jatkuu 2020 toimitusjohtajan ja mahdollisesti oman elinkeinoasiamiehen haulla ja nimeämi-
sellä, nämä asiat on tarkoitus yhdistää ja sopii uuteen laadittuun strategiaan. Elinkeinoasiamiehen pal-
veluista tulee osa myyntitoimintaa. 
 
Teak Oy:n tulee keskittymään kaiken vuokrattavissa olevan tilan saattamiseen vuokrauskuntoon. Sa-
malla tehdään optimointeja esim. lämmityksen ja sähkön kulutusten osalta, näin mahdollistetaan vuok-
ralaisten kohtuullinen vuokrataso, tavoitteena saada vuokraustoiminnan kautta tulot jotka peittävät ra-
kennuksen kulut. 
 
Osavuosikatsaus 30.4.2020 
 
Toimitusjohtaja Marko Mylläri 
 
Teak Oy:n uusi toimitusjohtaja Juha Niemelä on aloittanut työnsä Teuvan elinkeinojohtajana huhtikuun 
2020 alkupuolella. Alkuvuoden 2020 aikana on Teakin kiinteistöön valmistunut keittiön yhteyteen ka-
binettitilat sekä eläinlääkintätilat, jotka avataan 14.5.2020. Vuokraustoiminnassa ei ole muita merkittä-
viä muutoksia. Muita toimintaan vaikuttavia asioita on opetustoiminnan säilyminen tiloissa, joista on 
vuokrasopimus Suomen yrittäjäopiston kanssa. Toimitilojen lyhytaikaisen vuokrauksen osalta tulotoi-
minta ollut täysin pysähdyksissä maalis- ja huhtikuussa koronaepidemian vuoksi. Tämä tulee vaikutta-
maan jossain määrin vuoden 2020 tulokertymään. Osavuosikatsauksen valmisteluhetkellä tilanne jat-
kuu. Uuden toimitusjohtajan kanssa on käyty kaikki tilat läpi, sekä siirretty kaikki tarvittava kertynyt ai-
neisto hänelle.   
 
Osavuosikatsaus 31.8.2020 
 
Toimitusjohtaja Juha Niemelä 
 
Koronaepidemian aikana toimitilojen lyhytaikaisia vuokrauksia ei ole ollut lainkaan, mikä tulee vaikut-
tamaan yhtiön tulokertymään tämän vuoden osalta. Myös opiskelija-asuntojen osalta vuokrausaste on 
pienentynyt koronatilanteen aikana, sillä Suomen yrittäjäopiston opetus on ollut pääsääntöisesti etä-
opetusta, eikä opiskelijoita ole ollut juurikaan opetustiloissa. Muuten muutoksia ei vuokrasopimuk-
sissa ole tullut toisen kolmanneksen aikana. Teak Oy:n toimitilojen markkinointia on kehitetty ja yhtiön 
toimitiloja sekä kokoustiloja markkinoiva sivusto teak-toimitilat.fi on avattu. Yhtiön roolia kunnan elin-
keinopalveluiden tarjoajana on selkeytetty, ja elinkeinopalveluiden myynnistä kunnalle on tehty sopi-
mus.  

 
Osavuosikatsaus 31.12.2020 
 
Yhtiö on kehittänyt toimintaansa elinkeinopalveluiden tarjoajana, ja seuraavan vuoden palveluita on 
kehitetty yhteistyössä Teuvan kunnan kanssa. Vuokraustoiminnan osalta tilanne on pysynyt ko-
ronaepidemian johdosta aikaisemman kaltaisena. Etätyösuositus sekä muut rajoitukset ovat merkittä-
västi vähentäneet Teak:n tarjoamien tilojen kysyntää. Yhtiö on hakenut tuottoa sijoittamalla varojaan 
kohtuullisen riskin kohteisiin.  
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5.1.4. Teuvan Kaukolämpö Oy 

 
Vuosikertomus 2020 
 
Teuvan Kaukolämpö Oy:n on 100 % kunnan omistama yhtiö.  

• Yhtiöllä on 158 asiakasta.  

• Jakeluverkon pituus on noin 22 km.  
Omistajaohjauksen mukaisesti tavoitteena on tuottaa kotimaisilla lähialueen polttoaineilla varmaa ja 
kilpailukykyistä kaukolämpöä asiakkaille. 
 
Investoinnit ja korjaukset vuonna 2020 

• investointeja ei ollut 
• kaukolämpöverkoston korjaukset 4 kpl 
• KPA 4 MW kattilan arina korjaus / parannukset 25 000 € 
• KPA 4 MW kattilan kiertokaasupuhaltimen uudelleen sijoitus tuhkahuoneeseen ja puhallinka-

naviston rakentaminen 
 
Investoinnit ja korjaukset vuonna 2021 

• lämpölaitoksien huollot ja korjaukset 50 000 – 70 000 € 
• kaukolämpöverkoston korjaukset ja uusiminen 30 000 € 
• investointina KPA 4 MW kattilan savukaasujen lämmön talteenottojärjestelmä 

 
Myyntiennuste 2021 

• Kaukolämmön hinta pidetään ennallaan.  
• Myynnin arvioidaan pysyvän ennallaan vuoteen 2020 verrattuna. Myyntiarvio13,0 GWh. 

 
Toimitusjohtaja Juhana Korpikoski 
 
Teuvan Kaukolämpö Oy:n lämmöntuotanto on toiminut koko vuoden suunnitelmallisesti ja kotimaisen 
polttoaineen käyttöaste on ollut n. 100 %. Lämpimän 2020 vuoden vuoksi on lämmön myynti ollut en-
nustetta pienempää kuin edellisenä vuonna. 

 
 

5.2. Osakkuusyhteisö 
 

5.2.1. Suomen Yrittäjäopiston kannatus Oy 

 
TOIMINNAN YLEINEN KEHITYS 
 
Yhteistoimintaneuvottelut  
Haastavan taloustilanteen vuoksi Suomen Yrittäjäopisto Oy:ssä toteutettiin tammikuussa 2020 suunni-
telman mukaisesti tuotannollisista ja taloudellisista syistä yhteistoimintamenettely työvoiman käytön vä-
hentämiseksi. Neuvotteluesitys annettiin 10.1.2020 henkilöstöryhmien edustajille sekä johtoryhmän jä-
senille. Neuvotteluaika oli 14 vuorokautta ja neuvottelu koski koko henkilöstöä. Alustava arvio vähen-
tämistarpeesta oli 9 henkilöä. Sopeuttamistoimien tavoitteena oli vähentää yleiskuluja sekä hallinto- ja 
tukityötä, parantaa operatiivista tehokkuutta, sitouttaa johto ja työntekijät kustannustietoisuuteen sekä 
tehokkuuteen.  
 
Mahdollisina tehostamiskeinoina kartoitettiin osa-aikaistamisia, lomautuksia, irtisanomisia, organisaa-
tiorakennetta, toimenkuvien sisältöjä, halukkuutta eläköitymiseen, muihin vapaisiin tai järjestelyihin 
sekä paikallisen sopimisen keinoja. Lisäksi kartoitettiin muita keinoja toiminnan tehostamiseen ja kulu-
jen karsimiseen.  
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Työn tarjoamisedellytysten heikentymisen ja työn vähenemisen vuoksi päätettiin yhteistoimintaproses-
sin perusteella irtisanoa 4 henkilöä hallinnosta ja yksi henkilö opetustehtävistä sekä osa-aikaistaa 4 
työntekijää opetushenkilöstöstä. Vähentämisen kohteena olevat työntekijät määräytyivät tarjolla olevan 
työn ja työntekijöiden soveltuvuuden perusteella. Toiminnan tehostamiseksi ja toimintaedellytysten tur-
vaamiseksi työnantaja päätti muuttaa organisaatiorakennetta siten, että kuuden koulutustiimin sijasta 
jatkossa organisoidutaan hallinnollisesti neljään koulutustiimiin. Tukipalveluissa toimivat edelleen mark-
kinointi- ja taloushallintotiimit. Organisaatiomuutoksella tavoiteltiin hallintotyön vähentämistä, yleiskulu-
jen pienentämistä, selkeämpää johtamista, tiimien toiminnan yhdenmukaistamista ja tiimien välisen yh-
teistyön tiivistämistä, palveluiden uudistamista sekä päällekkäisen työn poistamista. Työelämäpalvelui-
den integroimisella tavoiteltiin kauttaaltaan tappiollisesti toteutetun työvoimakoulutusten toimintatavan 
muutosta sekä kannattavuuden parantamista. Samalla markkinaehtoisten koulutustarjousten laatimis-
prosessi uudistettiin ja tehostettiin koulutustarjousten kannattavuusharkintaa.  
 
Talouden tasapainottamiseksi vietiin läpi lomautusten toteuttamiseen liittyvät toiset yhteistoimintaneu-
vottelut ajalla 30.3.-8.4.2020. Neuvotteluiden perusteella on päätetty, että koko henkilöstö lomautetaan 
pääosin ajaksi 29.6.-12.7.2020. Neuvotteluissa on sovittu myös mahdollisuudesta lomauttaa tarvitta-
essa koko henkilöstö loppuvuonna 2020 1-2 viikon ajaksi.  
 
Järjestelyjen perusteella arvioitiin, että vuoden 2020 säästöt ovat noin 200 000 euroa ja vuoden 2021 
osalta noin 500 000 euroa. 
 
Covid-19 koronavirusepidemia  
Suomessa vallitsi vuoden 2020 alussa lähes täystyöllisyys ja osalla yrityksistä oli erittäin vaikea tilanne 
löytää ammattitaitoista työvoimaa. Sitten puhkesi maailmanlaajuinen Covid- 19 koronavirusepidemia 
helmikuussa 2020. Suomen hallitus julisti valmiuslain nojalla Suomeen maaliskuun puolivälissä poik-
keustilan tartuntataudin leviämisen estämiseksi. Poikkeustilan perusteella siirryimme lähes kokonaan 
etätyöhön. Työpaikat siirtyivät suurin määrin etätyöskentelyyn. Pääosa Suomen Yrittäjäopiston koulu-
tuksista siirrettiin verkkoympäristössä toteutettaviksi. Työvoimakoulutuksia ja yritysten rekrytointikoulu-
tuksia jouduttiin siirtämään. Muuttuvat ohjeistukset ja epävarmuus epidemia sekä poikkeustilan kes-
tosta vaikeuttavat kaikkien toimintaa. Yritysten toimintaedellytykset heikentyivät ja osalta toimialoista 
toiminta loppui kokonaan. Arkea täytti kevään aikana epidemiauutisointi ja yritysten tukipaketit.  
 
Yrityskohtaiset koulutukset käynnistyivät kesällä ja ne jatkuvat nyt alkusyksystä. Epidemian toinen aal-
toa alkoi syksyllä ja erilaiset rajoitukset jatkuivat edelleen. Tässä tilanteessa on erittäin vaikea nähdä 
kokonaiskuvaa yhteiskuntamme tulevaisuuden tilasta ja koulutusten kysynnästä vuonna 2021. Uhka 
työttömyyden kasvusta ja pienyritysten konkursseista on olemassa. Koronarokotukset saatiin käyntiin 
vuodenvaihteessa, mikä antaa positiivisia näkymiä vuoteen 2021. Näyttää kuitenkin siltä, että jou-
dumme elämään koronarajoitusten kanssa koko vuoden ajan.  
 
Strategia 2020-2023  
Suomen Yrittäjäopiston virallinen nimi on nyt Suomen Yrittäjäopisto Oy. Nykyinen strategia on laadittu 
vuosille 2019-2021. Voimakkaat muutokset ammatillisen koulutuksen kentässä ja kaikki yllättänyt ko-
ronaepidemia loivat tarpeen tarkastella opiston strategiaa kesken kauden. Tämän strategian päivitys-
työn tavoitteena oli reagoida nopeasti toimintaympäristön ennakoimattoman voimakkaisiin muutoksiin.  
 
Strategia ja sen tavoitteet on laadittu seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi 2020-2023. Olemme nostaneet 
asiakkaamme kaiken toimintamme keskiöön. Yksilöllinen asiakaskokemus on selkeä kilpailuetumme 
kaikessa toiminnassamme. Asiakaskokemuksen kehittäminen on selkeä yhteinen päämäärämme. Asi-
akkaiden ja kohderyhmiemme arjen tarpeet ohjaavat jatkossa kaikkea kehitystyötämme entistä voimak-
kaammin. Luomme jatkossa malleja, joiden avulla kykenemme ottamaan asiakasyrityksemme aidosti 
mukaan palveluidemme kehitystyöhön. Tällä varmistamme sen, että palvelumme pysyvät ajan tasalla 
ja asiakkaamme kokevat saavansa niistä hyötyä arkeensa. Strategian toteutumista arvioidaan vuosit-
tain ja tehdään tarvittaessa muutoksia tavoitteisiin.  
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Johtamis- ja toimintajärjestelmän uudelleensertifiointiarviointi  
ISO-9001:2015 standardin mukainen johtamis- ja toimintajärjestelmämme uudelleensertifiointiarviointi 
tehtiin 27.-29.4.2020 DNVgl:n toimesta. DNVgl suosittelee sertifikaatin uusimista SYO:lle, eikä poik-
keamia standardiin nähden havaittu toiminnassa. Vahvuuksina todettiin mm. verkossa toteutettavan 
koulutustoiminnan keskeinen rooli ja toimivuus sekä henkilöstön valmiudet sen kehittämiseen ja toteut-
tamiseen. Positiivisina havaintoina nousivat esiin myös mm. strategiasta selkeästi johdetut toiminnan 
tavoitteet ja tehdyt toimet talouden sopeuttamiseksi. Parannusmahdollisuuksia löytyi mm. sidosryhmä-
kartoituksen päivittämisestä ja mm. varahenkilöjärjestelmässä.  
 
Osakekauppa  
Teuvan kunnanvaltuusto on joulukuussa 2019 päättänyt, että kunta hankkii Teak Oy:ltä suoraan omis-
tukseensa SYO Oy:n osakkeet 72 777 kpl (numerot 218334-291110), koska Teak Oy keskittyy elin-
keinotoiminnan edistämiseen Teuvalla. Kauhavan kaupunginhallitus hyväksyi 13.1.2020, että Teuvan 
kunta ostaa Teak Oy:ltä Suomen Yrittäjäopisto Oy:n osakkeet ja tulee toiseksi osapuoleksi yhtiön osa-
puolena Kauhavalla 26.6.2018 allekirjoitettuun osakassopimukseen Kauhavan kaupungin kanssa. Teu-
van kunnasta tuli 9.9.2020 toteutetun osakekaupan myötä Suomen Yrittäjäopisto Oy:n osakas.  
 
Tilat  
Suomen Yrittäjäopisto toimii kaikissa toimipisteissään vuokratiloissa. Kauhavalla toimimme Kauhavan 
kau-pungin omistamissa toimistotiloissa. Seinäjoella toimimme Framilla (Into Oy), jossa vuokraa-
miemme toimis-totilojen lisäksi pystymme vuokraamaan tarpeen mukaan koulutustiloja koulutusten tar-
peisiin. Teuvalla toi-mimme Teak Oy:n omistamissa tiloissa, jossa toimistotilojen lisäksi vuokrasopi-
mukseen sisältyy verhoilu- ja puutyöhallit kädentaitojen koulutustoimintaa varten. Hämeenlinnassa 
olemme osana Crazy Town-yhteisöä, jossa käytössämme on yksi työhuone.  
 
Toimipisteidemme lisäksi vuokraamme eri paikkakunnilta koulutustoiminnassa tarvittavia tiloja. Turussa 
ja Tampereella meillä on pidempiaikaiset vuokratilat vaatetus- ja sisustusalan koulutusten tarpeisiin. 
Lisäksi koulutustoimintaa on vuosittain kymmenillä paikkakunnilla.  
 
Teuva  
Suomen Yrittäjäopiston ja Teak Oy:n välinen koulutus- ja toimistotiloja koskeva vuokrasopimus sisältö 
on uudistettu. Vuokrasopimuksen muutoksen tarkoituksena oli järkevöittää tilankäyttöä Teak Oy:n kiin-
teistössä sekä Syon käytössä olevien vuokratilojen osalta. Uuden vuokrasopimuksen lähtökohtana oli 
voimassa olevan sopimuksen sisältö ja kassavirta.  
 
Vuokrasopimuksen muutos antaa Suomen Yrittäjäopistolle mahdollisuuden jatkaa ja kehittää kaikkien 
nykyisten Teuvalla toteutettujen koulutusalojen toimintaa vuoteen 2025 saakka, mutta samalla koulu-
tusten vuokrakustannus laskee siedettävälle tasolle. Sopimus takaa Teak Oy:lle alkuperäisen vuokra-
sopimuksen mukaisen kassavirran sekä mahdollisuuden vuokrata sopimuksesta vapautuvia tiloja ulko-
puolisille. Toimistotilojen osalta vuokrasopimus jatkuu vuoteen 2027 loppuun saakka.  
 
Kauhava  
Suomen Yrittäjäopisto Oy:llä on vuokratilat Kauhavan kaupungin omistamassa Kauppatie 109 kiinteis-
tössä. Kauhavan kaupunki on suunnitellut keskittävänsä hallintoaan Kauppatien kampukselle. Opiston 
tulevasta sijoittumisesta ja tiloista on käyty useita keskusteluita. Kiinteistössä on tehty koko kiinteistöä 
koskeva kuntokartoitus, jonka tulokset tulevat tammikuussa 2021. Tämän jälkeen kaupunki tekee pää-
tökset jatkotoimista ja samalla neuvotellaan opiston tulevista vuokratiloista. Nykyisitä tiloista on opistolle 
tullut useita sisäilmailmoituksia, eivätkä kaikki henkilökunnan jäsenet kykene työskentelemään tiloissa. 
Koronaepidemian myötä etätyön tekeminen on lisääntynyt ja tulevaisuudessa toimistotilojen tarve tulee 
pienentymään nykyisestä.  
 
KOULUTUKSET 
 
Tutkintoihin johtavissa koulutuksissa vuosi 2020 oli erittäin hyvä. Suoritettujen tutkintojen määrä oli 
727. Tutkintojen määrä ylittää tavoitteemme. Tulosten perusteella yrittäjäopisto tulee saamaan lasken-
nallisen suoritusrahoituksen täysimääräisenä.  
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Vuoden 2020 toteutettu opiskelijavuosimäärä nousi kokonaisuudessaan 862 opiskelijavuoteen, mikä 
ylittää reilusti meidän tavoitteemme. Työvoimakoulutusten osuus kokonaismäärästä oli 142 opiskelija-
vuotta, kun tavoitteemme oli 174. Kokonaisuudessaan kertymä nousi korkeaksi suosittujen verkkoto-
teutusten ansiosta, vaikka vuosi oli olosuhteiltaan hyvin erikoinen. Kertymä osoittaa sen, että meidän 
koulutuksillamme on erittäin hyvä vetovoima tällä hetkellä. Emme kykene ottamaan kaikkia opiskelijoita 
sisään, koska rahoituksemme rajoittaa toimintaa.  
 
Vahvistimme valtakunnallista asemaamme johtavana yrittäjyystutkintojen toteuttajana. Mikro- ja pk-yri-
tysten yrittäjyyskoulutuksia toteutetaan laajasti kaikilla eri rahoitusmuodoilla. Pk-yritysten koulutukset 
siirrettiin suurelta osin verkkoon ja esimies- sekä johtamisen koulutukset ovat lisääntyneet. Koulutus-
yhteistyö Suomen Yrittäjien kanssa kehittyi hyvin.  
 
Liiketoimintaosaamiseen ja henkilöstöhallintoon liittyvien koulutusten erittäin hyvä kysyntä jatkui ja oh-
jelmien toteuttaminen jatkui totuttuun tapaan verkossa. Osa näistä tuotteista ovat olleet kysyttyjä myös 
verkkokaupassamme. Kaupan alalla on toteutettu merkittäviä yrityskohtaisia valmennuksia, joiden us-
kotaan myös kasvavan jatkossa.  
 
Maatilojen verkkokoulutukset myös lisääntyivät. Erityisesti liiketoimintaosaamiseen ja talouden hallin-
taan liittyvät verkkototeutukset olivat suosittuja. Maatilojen sidosryhmien koulutuksilla on ollut hyvä ky-
syntä ja yhteistyötä on tehty aikaisempaa tiiviimmin. Suomen Yrittäjäopisto on aktiivisesti mukana tule-
vaisuuden maatalousalan koulutusten kehitystyössä Luonnonvarakeskuksen hallinnoimassa AgriHub-
verkostossa.  
 
Käden taitojen koulutukset kokivat muodonmuutoksen. Opiskeluohjelmiin saatiin lisää joustavuutta 
useiden aloitusten ja valinnaisuuksien muodossa. Verkko-opiskelu on tuotu mukaan jokaiseen koulu-
tusohjelmaan. Yrittäjyysalan opintoja yhdistetään jatkossa myös puu-, sisustus- ja vaatetusalan koulu-
tuksiin. ’ 
 
Teknologiakoulutukset painottuvat cad- ja cam- verkkokoulutuksiin sekä robotiikkaan. ICT-koulutukset 
puolestaan keskittyvät datanomin tutkintoon verkossa. Uusia avauksia on tehty automaation ja robotii-
kan yhdistelmäkoulutuksissa.  
 
Työvoimakoulutuksissa onnistuimme poikkeusoloissa varsin hyvin. Koronaepidemian alkaessa ke-
väällä, tapahtui erityisesti työvoimakoulutusten aloitusten siirtymisiä. Sopivien työssäoppimispaikan löy-
tyminen vaikeutui epidemian myötä merkittävästi. Työvoimakoulutusten osalta uudistimme toimintata-
pojamme ja saimme koulutusten kannattavuutta merkittävästi parannettua. Työvoimakoulutuksissa 
aloitimme verkkokoulutuksiin pohjautuvan Uudelle uralle-palvelun, josta odotamme jatkossa saa-
vamme kustannustehokkaan tavan toteuttaa osan työvoimakoulutuksista. Vaikeuksilta huolimatta on-
nistuimme toteuttamaan suunnitellut koulutukset lähes ilman peruutuksia. Opiskelijavuosikertymä jäi 
hieman tavoiteltua pienemmäksi aloitusten siirtymisen vuoksi. Työvoimakoulutukset edustavat volyy-
miltaan neljännestä yrittäjäopiston valtionosuudella tehtävästä koulutuksesta.  
 
Saavutimme liikevaihtotavoitteemme TEM:n hallinnoimissa yhteishankinta- ja rekry-koulutuk-
sissa. TEM:n kilpailutetut tarjouspyynnöt ovat merkittävästi vähentyneet, mutta tästä huolimatta onnis-
tuimme kotiuttamaan meidän vahvojen tekniikan alojen muutamia koulutustarjouksia. Puu- ja verhoi-
lualan yrityskohtaiset rekrytointikoulutukset saatiin läpivietyä haastavasta koronatilanteesta huolimatta. 
Teknologian koulutuksiin on kehitetty uutta verkkopohjaista koulutusmallia, jonka avulla uskomme tek-
nologiakoulutusten kysynnän pysyvän hyvänä jatkossakin.  
 
Ulkopuolisten oppisopimusten määrä on edelleen vähentynyt. Reformin myötä valtakunnallisesti to-
teutettavan tutkintokoulutuksen toteuttaminen on vaikeutunut. Tämä on harmillista erityisesti pienyrityk-
sille tarjottavan koulutuksen valtakunnallisen saavutettavuuden kannalta, koska valtaosa ulkopuolisilla 
oppisopimuksilla toteutetaan yrittäjyyskoulutuksia.  
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Kansainvälistä tutkintokoulutusta toteutettiin osakkuusyhtiö OEP Oy:n kautta. Suomen Yrittäjä-
opistolla on OKM:n myöntämä koulutusviennin pilottilupa yrittäjyysalan tutkinnoille, jota jatkettiin vuo-
delle 2021. OEP Oy on toiminut varsin tuloksekkaasti, vaikka koronaepidemia on vaikeuttanut toimintaa 
merkittävästi.  
 
Toimintaa onnistuttiin sopeuttamaan ja löytämään korvaavia koulutusprojekteja kotimaasta. Vuoden 
2020 liikevaihto oli 398.363 euroa (2019: 703.074,57€) ja tulos oli – 5.091,88 euroa.  
 
Koulutus- ja kehittämishankkeet ovat osa yrittäjäopiston arkea. Suomen Yrittäjäopistolle rahoitusta 
Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) ovat myöntäneet Leader 
Aisapari, Leader Liiveri, Leader Suupohja, Leader Pirityiset, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus sekä 
Keski- Suomen ELY-keskus.  
 
HENKILÖSTÖ 
 
Suomen Yrittäjäopiston henkilöstöjohtaminen pohjautuu strategisiin tavoitteisiimme, jotka ovat:  

1. Terve kasvu  

2. Asiakkaiden suosittelema  

3. Innovatiiviset palvelut  

4. Innostava työyhteisö  
 
Strategisten tavoitteiden saavuttaminen on mahdollista vain, mikäli organisaatiossa on osaava, sitou-
tunut ja motivoitunut henkilöstö. Tavoite innostavasta työyhteisöstä pitää sisällään hyvinvoivan työyh-
teisön ja henkilöstön, mielekkäät työtehtävät, osaamisen ja uudistumisen sekä henkilöstön hyvinvointia 
tukevan esimiestyön. Henkilöstön osaamisen ajantasaisuus ja kehittäminen on asiantuntijaorganisaa-
tiossamme oleellinen kilpailutekijä.  
 
Henkilöstön rakenne ja määrä  
Vuonna 2020 kertyi 85 henkilötyövuotta.  
Henkilöstön kokonaismäärä oli 1.1.2021 yhteensä 83 henkilöä. 

 
Henkilöstöryhmä  Luku-

määrä  
Sukupuoli-jakauma  Työsuhdemuoto  Työaikamuoto  

Koko henkilöstö  83  Miehiä 35 (42%)  
Naisia 48 (58%)  

Vakituinen 74  
Määräaikainen 9  

Kokoaikainen 67  
Osa-aikainen 16  

Hallinto- ja tukipalvelu-hen-
kilöstö  

31  Miehiä 11  
Naisia 20  

Vakituinen 29  
Määräaikainen 2  

Kokoaikainen 30  
Osa-aikainen 1  

Opetushenkilöstö (yli 50% 
työstä opetustyötä)  

52  Miehiä 24  
Naisia 28  

Vakituinen 45  
Määräaikainen 7  

Kokoaikainen 37  
Osa-aikainen 15  

 
Työsuojelutoiminnan tavoitteena Suomen Yrittäjäopistossa on työpaikan turvallisuuden ja terveyden 
sekä henkilöstön työkyvyn ja työhyvinvoinnin edistäminen. Työsuojelutoiminnalla tuetaan myönteistä 
ilmapiiriä, työyhteisön toimivuutta sekä varmistetaan hyvät työolosuhteet jokaiselle työntekijälle. Orga-
nisaatiossa toimii yhteistoimintaneuvottelukunta, jonka tavoitteena on kehittää yhteistyössä työnan-
tajan kanssa yrityksen toimintaa ja työntekijöiden mahdollisuuksia vaikuttaa yrityksessä tehtäviin pää-
töksiin. Suomen Yrittäjäopiston pääasiallinen työterveyshuollon palveluntuottaja on Härmämedi Oy.  
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TILIKAUDEN TULOS 2020 

 
Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitus 2020  
Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) myönsi suoritepäätöksessään opistolle vuodelle 2020 698 opis-
kelijavuotta, josta työvoimakoulutukseen osoitettiin 174 opiskelijavuotta. Vuoden 2020 varsinainen 
suoritepäätös (13.12.2019) 5.169.248,00:  

- Perusrahoitus 2.877.740,00  
- Suoritusrahoitus 1.097.194,00  
- Vaikuttavuusrahoitus 977.812,00  
- Arvonlisäverokorvaus 216.502,00  

 
Opistolle myönnettiin kesällä (9.6.2020) lisärahoitusta 153.688 € opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen 
sekä 50.000 € strategiarahaa koulutuksen järjestäjien yhdistymisen tukemiseen. Syksyllä (30.9.2020) 
saimme 33 opiskelijavuotta (136.333 €) lisärahoitusta vuodelle 2020 hyvän opiskelijavuosikertymän 
perusteella. Rahoitus on varainhoitovuoden aikana jaettavaksi jätettyä perusrahoitusta, jota kohden-
nettiin tavoitteelliset opiskelijavuodet ylittäville koulutuksen järjestäjille. Lisäksi saimme harkinnanva-
raista korotusta 60 000 € Koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseen. 
Vuoden 2020 liikevaihtomme nousi 7.666.556 euroon, mikä oli aivan alkuperäisen budjetin mukainen. 
Keväällä arvioimme jäävämme vuoden 2020 liikevaihtotavoitteestamme vallitsevan koronaepidemian 
vuoksi. Koulutusten aloituksia siirtyi voimakkaasti keväällä, mutta haasteista huolimatta onnistuimme 
erittäin tehokkaasti käynnistämään siirtyneet koulutukset kesällä ja alkusyksystä. Ainoastaan hankkei-
den (- 50 %) ja muun myynnin osalta (-34,9 %) jäimme liikevaihtotavoitteestamme.  
 
Tilikauden tulos oli erinomainen + 875.714 euroa. Tuloksen muodostumiseen vaikuttivat erityisesti 
alkuvuoden henkilöstöpäätökset, omat toimet koulutusten kannattavuuden parantamiseksi, Opetus- ja 
kulttuuriministeriön loppuvuoden aikana myöntämät lisärahoitukset ja kulujen ennakoitua suurempi 
lasku koronan aiheuttamien toimintatapojen muutoksen myötä. Koronaepidemian vaikutus näkyi erityi-
sesti budjetoitua pienempinä matkakuluina (- 51,8 %), koulutustilojen vuokrakuluina (- 21,6 %). Toimin-
tatapojen muutos ja koulutusten kannattavuustarkastelun parantuminen heijastuvat ulkopuolisten pal-
veluiden (-36,9 %) ja liiketoiminnan muiden kulujen (- 21,6 %) budjetoitua pienempiin kertymiin. Erin-
omainen taloudellinen tulos ei olisi ollut mahdollista ilman henkilöstön ahkeraa työskentelyä ja hyvää 
osaamista verkkokoulutusten toteuttamisessa.  
 
Alv-kompensaation tulosvaikutus pienentyi edellisvuodesta ollen – 28.065 euroa ja luottotappioita kir-
jasimme kaikkiaan – 27.295,15 euroa. Teimme Kauhavan koneiden ja kaluston sekä opetusvälineiden 
poisto-ohjelman muutoksen, minkä johdosta teimme tilinpäätökseen kirjanpitoarvojen - 152.419,42 eu-
ron alaskirjauksen.  
 
Konsernitavoitteet  
Suomen Yrittäjäopiston talouden tunnusluvut täyttävät konsernitavoitteet vuoden 2020 osalta. Toimin-
nan kannattavuus, vakavaraisuus ja maksuvalmius ovat erinomaisella tasolla.  

 
Taloudelliset tavoitteet  
− Taloudellinen tulos:  

• Voitollinen  
           Toteutuminen: + 875 714 €  
− Yhtiön vakavaraisuus:  

• Omavaraisuusaste yli 50 %  
           Toteutuminen: 69,33 %  
− Yhtiön maksuvalmius on hyvä:  

• Quick ratio – tunnusluvun arvo on vähintään 1,0  
           Toteutuminen: 2,78  
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Toiminnalliset tavoitteet  

- Suomen Yrittäjäopiston päätoimipaikka ja hallinto sijaitsevat Kauhavalla  
- Suomen Yrittäjäopisto on tunnettu valtakunnallinen yrittäjyyden ja työelämän kehittämi-

sen uudistaja ja kumppani.  
- Aktiivinen yhteistyö Kauhavan kaupungin kanssa.  

 
Toteutuminen 2020:  
Kauhava toimii Suomen Yrittäjäopiston päätoimipaikkana. Keskeisistä päätoiminnoista ainoas-
taan taloushallintoa johdetaan talouspäällikön toimesta Teuvalta käsin. Koronaepidemia ja verk-
kokoulutusten sekä etätyön voimakas lisääntyminen ovat muuttaneet merkittävästi toimitilojen 
tarvetta.  
 
Suomen Yrittäjäopiston tunnettuus on kasvanut ja toimenpiteet sekä yhteistyömallit ovat kehit-
tyneet. Valtakunnallisessa tunnettuuden rakentamisessa on edelleen työtä.  
 
Kauhavan kaupungin kanssa tehdään yritysneuvonnan ja viestinnän saralla yhteistyötä.  
 

ARVIO TOIMINNAN MERKITTÄVISTÄ RISKEISTÄ 
 
Asiakasnäkökulmasta merkittävänä riskinä voidaan pitää organisaation kykyä reagoida nopeasti toi-
mintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin. Tärkeää olisi säilyttää kilpailukykyinen asema ja erottumi-
nen muista toimijoista. Kilpailun kiristyessä myynnin ja asiakashankinnan tehokkuuteen liittyy myös 
merkittävä riski. Asiakashankintaa tehdään merkittävässä määrin sosiaalisen median eri kanavien ja 
googleoptimoinnin avulla. Henkilökohtaisen myyntityön merkitys kasvaa markkinaehtoisen koulutuksen 
osalta.  
 
Osaava henkilöstö muodostaa koko toiminnan perustan. Henkilöriskinä on asiantuntijuuteen liittyvän 
ydinosaamisen kaventuminen tai häviäminen jopa kokonaan mm henkilömuutosten myötä. Henkilöstö-
muutoksissa on riskinä myös asiakaskunnan menettäminen, mikä hieman realisoitui vuodenvaihteessa 
puualan yrityskohtaisten koulutusten kohdalla. Tarvitsemme henkilöstön strategisen osaamisen kehit-
tämissuunnitelman ja varahenkilöjärjestelmän. Meidän tulee myös valmistautua riittävän ajoissa henki-
löstön eläköitymisiin.  
 
Rahoituksen ennakoitavuuteen liittyy merkittävä taloudellinen riski. Valtionrahoitusosuuden (VOS) 
määrä on vahvistunut ja sitä voidaan ennakoida luotettavammin kuin muista rahoituslähteistä saatava 
rahoitus. Yrittäjäopiston kaikkien toimintojen tulisi olla kaikilta osiltaan kannattavaa ja toiminnan tulok-
sen riittävällä tasolla. Tuleva työehtosopimuksen muutos tulee aiheuttamaan lisäkustannuksia nykyi-
seen verrattuna. Uudistusten jälkeen vuokrasopimusten sitoumukset eivät enää aiheuta merkittävää 
riskiä.  
 
Toiminnalliset riskit ovat vähäisiä. Yrittäjäopistolla on vuoden 2020 tammikuussa uudistettu organi-
saatio ja johtamismalli, joka on osoittanut toimivuutensa. Koulutus- ja muun toiminnan prosessit on juuri 
sertifioitu. Verkkokoulutusten voimakas lisääntyminen, yhteistyön parantuminen ja toimintatapojen 
muutokset ovat alentaneet toiminnallisia riskejä merkittävästi.  
 
Koulutuspoliittinen sääntely ja ammatillisen koulutuksen tulevaisuuden kehityslinjaukset aiheuttavat 
toiminnallista epävarmuutta Suomen Yrittäjäopiston kaltaiselle erikoistuneelle valtakunnalliselle koulu-
tuksen järjestäjälle. Ammatillisen koulutuksen kehityslinjauksissa on ollut niin vahva alueellinen näkö-
kulma.  
 
Ulkoinen ja sisäinen valvonta  
Ulkoinen valvonta on järjestetty toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoista valvonnasta vastaavat 
tilintarkastaja ja laatu-johtamisjärjestelmän (ISO9001:2015) sertifioijan nimeämä ulkoinen auditoija. Si-
säinen valvonta on osa johtamista, josta vastaa rehtori. Riskienhallintaa arvioidaan säännöllisesti joh-
don katselmuksissa. Esimiehet huolehtivat omalta osaltaan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta 
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omalla vastuualueellaan. Sisäinen auditointiryhmä toimii standardin mukaisesti toiminnan riskien ja lain-
mukaisuuden sisäisenä valvojana. 
 
KONSERNITILINPÄÄTÖSTÄ KOSKEVAT PERIAATTEET 
 
Konsernitilinpäätöksen laajuus  

 
Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty kaikki tytäryhteisöt sekä kuntayhtymät omistusosuuden mu-
kaisesti. Osakkuusyhteisöistä on yhdistelty tilikauden tulos ja omanpääoman muutos omistusosuu-
den 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 jään-
nösarvojen ero on kirjattu tytäryhteisön oman pääoman eriä Tilikauden ylijäämä (alijäämä) tai Edel-
listen 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 pääomaan ja laskennal-
liseen verovelkaan. 
 
Edellisen tilikauden vertailukelpoisuus 
 
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri oikaisi vähemmistöosuuksien kirjauksia edellisen vuoden yli-/ali-
jäämään n. 553 000 euroa, Teuvan kunnan osuus n. 16 000 euroa. 
 
Suupohjan Elinkeinotoimen ky kirjasi pois lomapalkkavelkajaksotuksista aiheutuvia saatavia Melalta 
n. 356 000 euroa, Teuvan kunnan osuus n. 92 000 euroa. Suomen Yrittäjäopiston edellisen vuoden 
alijäämiä kirjattu lisää n. 26 000 euroa. Oikaisut yhteensä Edellisen tilikauden yli-/alijäämään  n. -
134 000 euroa. Taseen vertailuvuoden tietoja ei ole muutettu. 
 
Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymän toiminta on päättynyt. Asiaa on kuvattu tarkemmin tilinpää-
töksen kappaleessa 2.3.6 Elinkeinojen edistäminen. 
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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 
elinkeinotoimen 
ky 

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 2020     

        

  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 4 927 4 927 473 902 473 902 1 773 974 1 773 974 

Teak Oy  0872020-5 100 -111 588 -111 588 3 844 385 3 844 385 61 684 61 684 

Asunto Oy Tanulanrivi 0641297-0 100 720 720 200 596 200 596 117 117 

Asunto Oy Horonrivi 0700891-0 100 297 297 179 021 179 021 1 387 1 387 

Asunto Oy Norinrivi 0545793-1 100 12 12 94 857 94 857 6 087 6 087 

Kiinteistö Oy Teuvan Kafiaari 1596670-5 100 26 484 26 484 721 739 721 739 38 302 38 302 

Teuvan Kaukolämpö Oy 2658847-1 100 -17 725 -17 725 1 649 489 1 649 489 1 493 256 1 493 256 

         
Kuntayhtymät         

         
Eskoon sosiaalipalvelujen ky 0283116-6 2,773 0 0 6 318 637 175 216 29 189 999 809 439 

Etelä-Pohjanmaan liitto ky 0955281-3 3,255 212 241 6 908 2 168 127 70 573 674 018 21 939 

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ky 0243096-0 2,965 6 266 113 185 765 59 896 142 1 775 681 263 368 985 7 807 837 

Seinäjoen koulutuskuntayhtymä 1007629-5 0,140 -1 215 662 -1 702 61 469 401 86 057 35 074 832 49 105 

Suupohjan elinkeinotoimen ky 1078732-9 25,660 -29 596 -7 594 172 247 44 199 0 0 

Suupohjan koulutuskuntayhtymä 0973712-1 16,917 134 850 22 813 4 990 957 844 320 7 654 721 1 294 949 

Suupohjan peruspalveluliikelaitosky 2204227-9 24,948 0 0 1 448 860 361 462 13 547 651 3 379 868 

         
Osakkuusyhteisöt           

         
Vapaa-ajankeskus Parra, Teuva 0761616-6 37,6 -67 951 -25 550 289 908 109 005 355 847 133 798 

Aqua Botnica, Närpiö 0920591-8 31,5 -7 -2 3 441 232 1 083 988 1 694 744 533 844 

As. Oy Teuvan Nouseva Kuohu, Teuva 0942786-0 46 5 478 2 520 2 051 714 943 788 9 747 4 484 

Asunto Oy Kaupanmäki 0866244-7 25 449 112 175 710 43 927 869 217 

Suupohjan Seutupalvelukeskus Oy 1736476-7 27,5 0 0 239 109 65 755 621 309 170 860 

Suomen Yrittäjäopisto 0208850-1 25 875 714 218 928 2 539 323 634 831 1 147 955 286 989 
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KONSERNITULOSLASKELMA    

      

    1.1.-31.12.2020 1.1.-31.12.2019 

      
Toimintatuotot    41 148 956 41 688 705 

Toimintakulut    -72 345 228 -74 081 395 

Osuus osakk.yht. voitosta/tappiosta 199 810 -106 010 

      
Toimintakate   -30 996 462 -32 498 700 

      
Verotulot    16 776 167 16 555 803 

Valtionosuudet    20 775 858 19 423 584 

      
Rahoitustuotot ja -kulut    
   Korkotuotot   23 668 26 390 

   Muut rahoitustuotot  110 337 90 460 

   Korkokulut   -265 966 -280 298 

   Muut rahoituskulut  -26 275 -31 424 

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -158 235 -194 872 

      
Vuosikate   6 397 328 3 285 815 

      
Poistot ja arvonalentumiset   
   Suunnitelman mukaiset poistot -2 723 572 -2 765 575 

   Kertaluonteiset poistot  0 -87 875 

   Arvonalentumiset  0 -1 229 182 

Poistot ja arvonalentumiset yhteensä -2 723 572 -4 082 633 

      
Satunnaiset tuotot ja kulut   
   Satunnaiset tuotot    
   Satunnaiset kulut  0 -25 056 

Satunnaiset tuotot ja kulut yhteensä 0 -25 056 

      
Tilikauden tulos  3 673 756 -821 873 

      
Tilinpäätössiirrot  76 -68 

Tilikauden verot  -2 123 -13 416 

Laskennalliset verot  -18 688 10 216 

Vähemmistöosuudet  -1 934 8 490 

      
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 3 651 087 -816 651 

      
KONSERNITULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT:  

      
Toimintatuotot/Toimintakulut, % 56,88 % 56,27 % 

Vuosikate/Poistot, %  234,89 % 80,48 % 

Vuosikate, €/asukas  1281,00 637,28 

Asukasmäärä   4994 5156 
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KONSERNIRAHOITUSLASKELMA 1.1.-31.12.2020  

                 2020             2019 
 

Toiminnan ja investointien rahavirta  

Toiminnan rahavirta  6 029 238 3 384 122 
 

       

Vuosikate   6 397 328 3 285 815  

Tulorahoituksen korjauserät  -365 967 111 736 
 

Tilikauden verot  -2 123 -13 430  

      
 

Investoinnit   -1 731 225 -2 413 399 
 

      
 

Investointimenot   -1 848 791 -2 840 040 
 

Rahoitusosuudet investointeihin 0 13 519 
 

Pys. vastaavien hyödykk. luovutustulot 117 566 413 122 
 

      
 

Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta                 4 298 013                              970 723  

      
 

Rahoituksen rahavirta    
 

Antolainauksen muutokset  32 060 52 171 
 

      
 

Antolainasaamisten vähennykset 32 060 52 171 
 

      
 

Lainakannan muutokset  -2 693 156 -822 725 
 

      
 

Pitkäaikaisten lainojen lisäykset 4 311 760 1 190 987 
 

Pitkäaikaisten lainojen vähennykset -2 361 996 -5 368 408 
 

Lyhytaikaisten lainojen muutos -4 642 920 3 354 696 
 

      
 

Oman pääoman muutokset  0 -91 698 
 

      
 

Muut maksuvalmiuden muutokset -669 970 3 650 
 

       

Toimeksiantojen varojen muutos -98 235 77 791 
 

Vaihto-omaisuuden muutos  -55 470 47 500 
 

Saamisten muutos   913 936 638 805 
 

Korottomien velkojen muutos -1 430 201 -760 446 
 

      
 

Rahoituksen rahavirta  -3 331 066 -858 602 
 

      
 

Rahavarojen muutos  966 947 112 120 
 

  Rahavarat 31.12.   6 484 274 5 517 327 
 

  Rahavarat 1.1.   5 517 327 5 405 207 
 

Rahavarojen muutos  966 947 112 120 
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Rahoituslaskelman tunnusluvut:    
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 
5 vuodelta, 1000 euroa 1 991 -4 963 

Investointien tulorahoitus, %   346,03 % 116,25 % 

Laskennallinen 
lainanhoitokate    1,8 0,9 

Kassan riittävyys, pv   31 24 

       
Asukasmäärä    4994 5156 
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KONSERNITASE 1.1.-31.12.2020    

     

V A S T A A V A A    

  31.12.2020  31.12.2019 

     

PYSYVÄT VASTAAVAT 39 886 173  40 704 263 

     

Aineettomat hyödykkeet 273 797  313 060 

 Aineettomat oikeudet 273 797  313 060 

     

Aineelliset hyödykkeet 35 023 373  35 979 465 

 Maa- ja vesialueet 3 085 299  3 049 097 

 Rakennukset 27 984 839  28 639 785 

 Kiinteät rakenteet ja laitteet 2 155 718  2 347 548 

 Koneet ja kalusto 1 531 485  1 717 072 

 Muut aineelliset hyödykkeet 45 293  44 531 

 Ennakkomaksut ja keskener.hankinnat 220 739  181 433 

     

Sijoitukset 4 589 003  4 411 738 

 Osakkuusyhteisöosakkeet 3 045 047  2 291 131 

 Muut osakkeet ja osuudet 287 947  832 538 

 Muut lainasaamiset 1 254 320  1 286 380 

 Muut saamiset 1 689  1 689 

     

TOIMEKSIANTOJEN VARAT 273 096  284 769 

     

VAIHTUVAT VASTAAVAT 16 748 191  16 184 328 

     

Vaihto-omaisuus 406 652  351 183 

     

Saamiset 9 857 265  10 315 818 

Pitkäaikaiset saamiset 4 028 374  4 254 750 

Lyhytaikaiset saamiset 5 828 891  6 061 069 

     

Rahoitusomaisuusarvopaperit 18 796  18 663 

 Osakkeet ja osuudet 455  455 

 Sijoitukset rahamarkkinainstr. 18 341  18 207 

     

Rahat ja pankkisaamiset 6 465 478   5 498 664 

     

VASTAAVAA YHTEENSÄ 56 907 460   57 173 360 
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V A S T A T T A V A A   

  31.12.2020 31.12.2019 

     
OMA PÄÄOMA 19 722 971 16 209 209 

    
Peruspääoma 22 881 275 22 881 275 

Arvonkorotusrahasto 7 115 10 148 

Muut omat rahastot 1 232 945 1 232 945 

Edellisten tilikausien yli-/alijäämä -8 049 451 -7 098 507 

Tilikauden ylijäämä 3 651 087 -816 651 

    
VÄHEMMISTÖOSUUS 78 394 76 590 

    
PAKOLLISET VARAUKSET 253 410 367 334 

Muut pakolliset varaukset 253 410 367 334 

    
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 608 846 718 754 

    
VIERAS PÄÄOMA 36 243 839 39 801 473 

    
Pitkäaikainen vieras pääoma 24 236 620 22 995 487 

 Pitkäaikainen korollinen vieras po 24 150 095 22 927 903 

 Pitkäaikainen koroton vieras po 86 525 67 584 

Lyhytaikainen vieras pääoma 12 007 219 16 805 987 

 Lyhytaikainen korollinen vieras po 3 656 829 7 572 178 

 Lyhytaikainen koroton vieras po 8 350 389 9 233 808 

    

 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 56 907 460 57 173 360 

 

 

 

TASEEN TUNNUSLUVUT   
Omavaraisuusaste, % 34,80 % 28,48 % 

Suhteellinen velkaantuneisuus, % 46,05 % 51,25 % 

Kertynyt yli- / alijäämä -4 398 -7 915 

Kertynyt yli- / alijäämä, €/asukas -881 -1 560 

Konsernin lainakanta  31.12., € 27 807 30 500 

Konsernin lainakanta  € / asukas 5 568 6 011 

Lainat ja vuokravastuut, 31.12. 1000 € 29 651 32 127 

Lainat ja vuokravastuut, € /asukas 5 937 6 332 

Konsernin lainasaamiset 31.12., € 1 254 1 286 

   
Asukasmäärä 4 994 5 074 
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6. Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot 
 

KONSERNITULOSLASKELMAN LIITETIEDOT     

       

    2020  2019 

Konsernin toimintatuotot tehtäväalueittain      

       
Yleishallinto    899 632  1 762 983 

Sosiaali- ja terveyspalvelut    35 165 970  34 861 144 

Opetus- ja kulttuuripalvelut    871 527  935 345 

Yhdyskuntapalvelut    4 211 828  4 129 232 

Konsernin toimintatuotot yhteensä   41 148 956  41 688 704 

       

       

       
Pakollisten varausten muutokset      
Etelä-Pohjanmaan shp       
Potilasvahinkovakuutusmaksuvastuu 1.1.   364 812  368 177 

  Lisäykset tilikaudella    59 292  40 244 

  Vähennykset tilikaudella    -183 092  -43 609 

Potilasvahinkovakuutusmaksuvastuu 31.12.  241 012  364 812 

       
Vuokra-ym vastuut  1.1.    2 522  11 867 

   Lisäykset tilikaudella    10 832  435 

   Vähennykset tilikaudella    -956  -9 780 

Vuokra-ym vastuut 31.12.    12 398  2 522 

       

       

       
Satunnaisten tuottojen ja kulujen erittely      

       
Satunnaiset kulut       
   Suupohjan koulutusky, kiinteistön luovutustappio    25 056 

Satunnaiset kulut yhteensä      25 056 
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Taseen vastaavaa koskevat liitetiedot   

      

      
Saamiset       2020 2019 

Lyhytaikaisiin saamisiin sisältyvät olennaiset erät  

      
  Projektien saamiset, Eu-tuet  40 160 56 061 

  Korvaus työterveyshuollosta  41 777 99 275 

  Valtionosuussaamiset  0 229 565 

  Melan saamiset   0 101 801 

  Myyntisaamiset ja muut saamiset 5 746 954 5 574 367 

Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 5 828 891 6 061 069 

      

      
Taseen vastattavia koskevat liitetiedot   

      
Oman pääoman erittely   2020 2019 

      
Peruspääoma 1.1.   22 881 275 22 881 275 

Peruspääoma 31.12.   22 881 275 22 881 275 

      
Arvonkorotusrahasto 1.1.  10 148 10 148 

Vähennys    -3 033  
Arvonkorotusrahasto 31.12.  7 115 10 148 

      
Muut omat rahastot   1 232 945 1 232 945 

      
Edellisten tilikausien ali-/ylijäämä 1.1. -7 915 158 -6 692 783 

Edellisten tilikausien oikaisut  -134 293 -405 724 

Edellisten tilikausien ali-/ylijäämä 31.12. -8 049 451 -7 098 507 

      
Tilikauden ali-/ylijäämä  3 651 087 -816 651 

      
Oma pääoma yhteensä  19 722 971 16 209 209 

      

      
Pakolliset varaukset         

Muut pakolliset varaukset    
Potilasvahinkovakuutusmaksuvastuut 241 012 364 812 

Vuokravastuu    2 595 2 522 

Muut vastuut   9 803  
Muut pakolliset varaukset yhteensä 253 410 367 334 
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Vieras pääoma         

Pitkäaikaiseen korolliseen vieras pääomaan sisältyvät velat, jotka 

erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden jälkeen  
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 11 085 799 13 003 818 

      

      
Lyhytaikainen koroton pääoma    
Oleelliset erät     
  Palkkojen ja henkilösivukulujen    
  jaksotukset   3 531 371 3 354 669 

  Korkojaksotukset   42 582 45 438 

  Ostovelat ja muut korottomat velat 4 776 437 5 833 702 

Lyhytaikainen koroton pääoma yhteensä 8 350 389 9 233 808 

      
Laskennalliset verovelat    
Korottomaan vieraaseen pääomaan sisältyvät   
laskennalliset verovelat  51 590 32 902 
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Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat erittelyt 2020   2019 

        

Velat, joiden vakuutena on kiinteistökiinnitys 1 260 041  1 390 623 

        

        

Vuokravastuut       

  Toimitilojen vuokravastuut   1 619 404  1 400 198 
  Koneiden ja laitteiden vuokravastuut  224 511  226 936 
Vuokravastuut yhteensä   1 843 915  1 627 134 
  Siitä seuraavalla tilikaudella erääntyvät 797 803  804 855 

        

        

Muut vastuusitoumukset      

        
  Takaukset muiden puo-
lesta   1 579 198  1 594 878 

        

  Eläkevastuut    43 780  44 192 
        

  Professuurit    59 395  41 371 
        

  Palvelusopimukset llky   2 012 414  1 878 614 
        

 Arvonlisäveron palautusvastuu  2 066 232  2 480 574 
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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 Päivähoitolaskut    

 801 Käyttöomaisuus    

       

       

       

 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   
 

  




