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Paikka Kulttuuritalo Orrela

Aika 14.12.2015  klo  18.30 – 20.16

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

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

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

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Asiat §:t 59 - 70

Pöytäkirjan tarkastajat
Pöytäkirja tarkastetaan perjantaina 18.12.2015 klo 11. Pöytäkirjan tarkastajaksi
valittiin Sakari Tamsi ja Minna-Liisa Tuisku.

Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus

Esko Lehtimäki
puheenjohtaja

Marko Lähde
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastusmerkinnät

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.

Teuva 18.12.2015

Sakari Tamsi Minna-Liisa Tuisku

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä

Teuvan kunnanvirastossa  21.12.2015

Marko Lähde, pöytäkirjanpitäjä
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TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä
Kunnanvaltuusto 14.12.2015 59 §

Kokouksen avaus, nimenhuuto ja valtuutettujen poissaoloesteet ja varajäsenten kutsuminen

Dnro D/341/00.02.00/2015

Khall 59 § Kuntalain 54 §:n 4 momentin mukaan

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

Kuntalain 64 §:n mukaan

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

Kunnanvaltuuston työjärjestyksen 8 §:n mukaan

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

Kunnanvaltuuston työjärjestyksen 9 §:n mukaan

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

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

Kunnanvaltuuston työjärjestyksen 11 §:n mukaan

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

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

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

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

Ilmoitus tästä kokouksesta on julkaistu kunnan julkisten kuulutusten ilmoitus-
taululla ja internetissä Teuvan kunnan www-sivuilla sekä Tejukassa keski-
viikkona 9.12.2015. Kokouskutsu ja siihen liitetty esityslista on lähetetty säh-
köisessä muodossa kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa

D: 341/2015§ 59, KVALT 14.12.2015 18:30 Sivu 3



TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä
Kunnanvaltuusto 14.12.2015 59 §

läsnäolo- ja puheoikeus, tiistaina 8.12.2015. Esityslista julkaistaan myös
Teuvan kunnan www-sivuilla.

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

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

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.
Suoritetussa nimenhuudossa oli paikalla 25 valtuutettua. Valtuutetut Ville
Heikkilä ja Juha Palonen olivat ilmoittaneet esteistään.

Kunnanvaltuusto hyväksyi poissaoloesteet. Ville Heikkilän sijaan kutsuttiin
varavaltuutettu Jorma Saarikoski ja Juha Palosen sijaan kutsuttiin varaval-
tuutettu Harri Nisula.

Puheenjohtaja totesi näin ollen valtuuston olevan täysilukuinen sekä lailli-
nen ja päätösvaltainen.
____________
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TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä
Kunnanvaltuusto 14.12.2015 60 §

Pöytäkirjan tarkastus ja pitäminen yleisesti nähtävänä

Dnro D/341/00.02.00/2015

Kvalt 60 § Kunnanvaltuuston työjärjestyksen 34 §:n mukaan valtuuston pöytäkirjan
tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei
valtuusto jonkin asian kohdalla toisin päätä.

Kuntalain 63 §:n mukaan

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

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

Pöytäkirja tarkastetaan perjantaina 18.12.2015 klo 11 ja pidetään kokous-
kutsun yhteydessä ilmoitetun mukaisesti yleisesti nähtävänä kunnanviras-
tossa maanantaina 21.12.2015. Tarkastusvuorossa ovat Sakari Tamsi ja
Minna-Liisa Tuisku.

Ehdotus: Valtuusto päättää valita kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sakari Tamsi ja Minna-Liisa Tuisku.
___________
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TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä
Kunnanvaltuusto 14.12.2015 61 §

Työjärjestyksen hyväksyminen

Dnro D/341/00.02.00/2015

Kvalt 61 § Ehdotus: Valtuusto päättää hyväksyä esityslistan kokouksen työjärjestyk-
seksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
___________
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TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä
Kunnanvaltuusto 14.12.2015 62 §

Kafin teollisuusalueen tonttihintojen vahvistaminen

Dnro D/241/02.07.00/2015

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

Khall 184 §
26.10.2015 Kokoomuksen ja Kristillisten valtuustoryhmä jätti valtuuston kokouksessa

17.9.2015 seuraavansisältöisen aloitteen

”Tämän valtuustoaloitteen tarkoituksena on markkinoida ja edesauttaa yritys-
ten mahdollista sijoittumista Teuvalle.

Haluamme valtuustoaloitteessamme vahvistaa teollisuusinvestointeja ja mah-
dollisuuksia uudelle teollisuusalueelle KT 67:n varressa.

1) Uudelle teollisuusalueelle on saatava välittömästi vähintään yksi
selkeä/näkyvä teollisuusalue –mainoskyltti, jossa mainitaan vähintään

a. Yhteystiedot myyjästä
b. Tonttikoot
c. Positiivinen ”Teuva-kuva” kiinnostuneille

2) Teollisuusalueen tie- ja liittymäsuunnitelmat pikaisesti päätöksentekoon
3) Teollisuusalueen tonttihinnat valtuuston käsittelyyn

Meillä on uutta hyvää teollisuusaluetta kaavoitettuna v. 2014 marraskuusta
lähtien. Ulkopaikkakuntalaisille, KT 67 pitkin ajavia ja osaa teuvalaisiakaan ei
ole varmastikaan kunnan päätökset tavoittaneet ja näin alueen teollisuusmah-
dollisuus ei ole julkisessa tiedossa.
Alueen markkinointi pitää aloittaa heti, koska on nähtävissä orastavaa kiinnos-
tusta teollisuusinvestointeihin jne.

Ilman toimivaa tie- ja muuta infraa ei nykyinen teollisuus ja rakentamis -tahti
ole kiinnostunut alueesta. Julkisen sektorin hidas toimeenpano ja luparuljanssi
ei saa olla esteenä jos ja kun alueelle on kiinnostusta. Nykyinen investointita-
pa on hieman sellaista että ollaan jo ”valmiiksi myöhässä” jolloin rakentamis-
aika tarpeesta on mahdollisimman lyhyt.

Ilman selkeitä hinnoitteluperusteita ja päätöksiä ei kunnan elinkeinoista vas-
taavilla henkilöillä, kunnanjohtajalla, teknisenpuolenpäälliköllä ja elinkei-
noasiamiehellä ole pelimerkkejä käytössään.
Tontin kauppahinnan vieminen yksittäisinä tapauksina Kunnanhallituksen
kautta valtuustoon on liian hankala ja hidas toimenpide. Ja syntyyhän ensim-
mäisestä päätöksestä jo selkeä linja hinnoittelulle, joten miksei sitä voitaisi
tehdä jo ennakkoon ?

Kokoomuksen ja Kristillisten valtuustoryhmä”

Etelä-Pohjanmaan Ely-keskus laatii yhdessä Teuvan kunnan kanssa tie- ja
rakennussuunnitelmaa kantatielle 67. Kirkonseudun asemakaavan mukai-
sen Antinkaaren kadun liittymän kohdalla kantatie parannetaan kanavoidul-
la liittymällä. Tiesuunnitelmaluonnoksista on järjestetty yleisötilaisuus.

D: 241/2015§ 62, KVALT 14.12.2015 18:30 Sivu 8

mailto:etunimi.sukunimi@teuva.fi


TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä
Kunnanvaltuusto 14.12.2015 62 §

Kaava-alueen suunnittelijana toimii Maveplan Oy. Suunnittelusopimus alle-
kirjoitettu 17.8.2015, sopimuksen mukainen valmistumisaika 15.11.2015.

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus

1) päättää, että kantatien 67 varrelle laitetaan teollisuustontteja markki-
noiva mainoskyltti; sekä

2) toteaa, että teollisuusalueen tie- ja rakennussuunnittelu on käynnisty-
nyt elokuussa 2015.

Edelleen kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto päättää
kantatien 67  pohjoispuolella  olevan teollisuusalueen tonttien  myyntihinnak-
si 4,50 e/m2.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
____________

Kvalt  62 §
14.12.2015 Tekninen lautakunta on kokouksessaan 4.11.2015 nimennyt kantatien 67

varrella sijaitsevan teollisuusalueen Kafin teollisuusalueeksi.

Päätös: Kunnanvaltuusto päätti hyväksyä kantatien 67 pohjoispuolella ole-
van Kafin teollisuusalueen tonttien myyntihinnaksi 4,50 e/m2.
___________
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TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä
Kunnanvaltuusto 14.12.2015 63 §

Vesihuoltolaitoksen taksan tarkistaminen vuodelle 2016

Dnro D/275/02.05.00.00/2015

Aikaisemmat käsittelyt: Tekninen lautakunta 4.11.2015 § 22
Kunnanhallitus 16.11.2015 § 195

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

Tekn. ltk 22 §
4.11.2015 Kunnanvaltuusto on hyväksynyt vesihuoltolaitoksen tällä hetkellä käytössä

olevat maksut päätöksellään 10.11.2014 (74 §), ja maksut on otettu käyt-
töön 1.3.2015 alkaen.

Vesi- ja viemärilaitoksen maksujen valmistelun pohjana on käytetty tasear-
volaskelmia vuosilta 2002 - 2014 sekä vuoden 2015 talousarvion ja vuoden
2016 talousarvioehdotuksen mukaan laadittuja tasearvolaskelmia. Myynti-
määrien arvioinnissa on käytetty toteutuneita myyntimääriä vuosilta 2003-
2014. Laskennassa on otettu huomioon yleinen kustannustason nousu, jo-
ka on n. 0,36 %.

Nykyisillä taksoilla viemärilaitoksen liikeylijäämäksi laaditun käyttötalous-
suunnitelman perusteella muodostuisi n. 14 901 euroa.
Vastaavasti vesilaitoksen toiminnan tulos olisi n. 100 000 euroa.
Vesi- ja viemärilaitosten ylijäämä tulisi kirjata tulevien vuosien investointiva-
raukseksi.

Teknisen toimen käsityksen mukaan nykyinen taksa on realistinen sekä lai-
tosten minimituottotavoitteiden ja annetun talousarvioraamin mukainen.

Esityslistan ohessa ovat vesi- ja viemärilaitosten tasearvolaskelmat vuosilta
2002-2014, v. 2015 talousarvion ja v. 2016 talousarvioehdotuksen mukaan
laaditut tasearvolaskelmat vuosille 2015 ja 2016 sekä myyntimäärähistoria
vuosilta 2003-2014.

Tekn. toimen pääll. Ehdotus: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että vesihuolto-
laitoksen taksa pidetään ennallaan v. 2016.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
___________

Khall 195 §
16.11.2015
Kja Ehdotus: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että vesihuoltolaitok-

sen taksaa ei muuteta vuodelle 2016.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
_____________

Kvalt 63 §
14.12.2015

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
_____________
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TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä
Kunnanvaltuusto 14.12.2015 64 §

Lausunto hallituksen linjauksista itsehallintoaluejaon perusteiksi ja sote-uudistuksen askel-
merkeiksi

Dnro D/327/00.04.00/2015

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

Khall 211 §
7.12.2015 Pääministeri Juha Sipilän hallitus on linjannut 20.10.2015 ja 7.11.2015 te-

kemillään päätöksillä sosiaali- ja terveydenhuollon rahoituksen uudistami-
sesta sekä perustettavien itsehallintoalueiden määrästä ja aluejaosta.

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

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

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

Esityslistan ohessa on lausuntopyyntö liitteineen sekä esitys annettavista
vastauksista.

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

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin.
____________

Kvalt  64 §
14.12.2015 Paula Kaleva esitti keskustan ryhmäpuheenvuorossa lisäystä lausunnon

vastaukseen numero viisi:

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

Liite Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti edellä mainitulla muutoksella.
_____________
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Lausuntopyyntökysely Kunnan vastaukset merkitty sinisellä

TAUSTATIEDOT

Vastaajatahon virallinen nimi Teuvan kunta

Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Raija Luopa

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

Lausuntopyynnön käsittelypäivämäärä toimielimessä 14.12.2015

Toimielimen nimi Teuvan kunnanvaltuusto

Onko vastaaja*

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

Kysymykset

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

Kyllä
Ei
Ei kantaa

2. Voitte perustella edellistä vastaustanne.

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

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

4. Voitte perustella edellistä vastaustanne.
-

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

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

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

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

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

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

Kyllä
Ei
Ei kantaa

9. Voitte perustella edellistä vastaustanne.

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

Tässä vaiheessa ei ole tarkoituksenmukaista siirtää muita tehtäviä.

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

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

12. Vapaamuotoisia huomioita hallituksen aluelinjauksesta.

13. Vapaamuotoisia huomioita hallituksen rahoituslinjauksesta.

On perusteltua siirtää sosiaali- ja terveystoimen rahoitusvastuu pois kunnilta, kun
järjestämisvastuu siirtyy perustettaville itsehallintoalueille. Tässä yhteydessä tulee
kuitenkin varmistaa kuntien rahoituksen riittävyys niille jäävien tehtävien
hoitamiseen.
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TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä
Kunnanvaltuusto 14.12.2015 65 §

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma vuosille 2015-2016

Dnro D/311/00.04.01/2015

Aikaisemmat käsittelyt: Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän johtokunta 21.9.2015 / § 99
Sivistyslautakunta 24.11.2015 § 61
Kunnanhallitus 7.12.2015 § 214

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

Johtokunta 99 §
21.9.2015 Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän ja kuntien yhteinen lasten

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Päätös: Merkittiin tiedoksi.
_________
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TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä
Kunnanvaltuusto 14.12.2015 65 §

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

Khall 214 §
7.12.2015
Kja Ehdotus: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy osal-

taan Lasten ja Nuorten hyvinvointisuunnitelman vuosille 2015-2016.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
___________

Kvalt 65 §
14.12.2015 Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin.
Liite ___________
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Tiivistelmä 
 
Väestö, työllisyys ja toimeentulo 
 

Kuntien Isojoki, Karijoki, Kauhajoki ja Teuvan väkiluku ja lapsiperheiden osuus väestöstä on vähentynyt 
vuosittain. Yksinhuoltajaperheiden osuus on kasvanut Kauhajoella ja Teuvalla, laskenut Isojoella ja Karijo-
ella. Luvut ovat kuitenkin edelleen alle maan keskiarvon. Avioerojen määrä on kasvanut vuodesta 2011 
vuoteen 2013 kaikissa kunnissa. Kauhajoella on vuonna 2013 avioeroja ollut enemmän kuin koko maassa, 
muissa kunnissa alle maan keskiarvon.  
 

Tilastoista ilmenee, että nuorisotyöttömyys on lisääntynyt. Kauhajoella luvut ovat yli maan keskiarvon, 
nuorisotyöttömyyden ollessa v. 2013 18,5 % 15 – 24 -vuotiaasta työvoimasta.  Kouluterveyskyselyssä koulu-
laisten vanhempien työttömyys on kasvanut kaikissa kunnissa.  
 
Lasten pienituloisuusasteen mukaan pienituloisissa perheissä asuvia alle 18-vuotiaita lapsia on Karijoella, 
Kauhajoella ja Teuvalla selkeästi yli maan keskiarvon, Isojoen luku on lähellä maan keskiarvoa.  
 
Toimeentulotukea saaneita lapsiperheitä oli vuonna 2013 koko maassa 8,1 % kaikista lapsiperheistä. Vas-
taava luku oli Karijoella 8,9 %, Kauhajoella 7,9 %, Isojoella 7,7 % ja Teuvalla 6,6 %. Toimeentulotukea pit-
kään saaneiden 18–24 –vuotiaiden osuus oli Kauhajoella 5,5 %, koko maassa 3,4 %. 
 
Koulutus 
 
Peruskoulun jälkeen koulutuksen ulkopuolelle jääneitä on vähemmän kuin maassa keskimäärin tarkastelu-
jakson alkupäässä, mutta jakson loppupäässä kasvanut radikaalisti. Koko maassa koulutuksen ulkopuolelle 
jäi vuonna 2013 9,4 % 17- 24- vuotiaista, vastaava luku oli Isojoella 10,6 %, Karijoella 8,0 %, Kauhajoella 
10,6 % ja Teuvalla 9,3 %. 
 

Koulutustaso on Suupohjan kunnissa alhaisempi kuin maassa keskimäärin. Koulutustasomittari oli vuonna 
2013 koko maassa 351, Isojoella 216, Karijoella 217, Kauhajoella 274 ja Teuvalla 252. 
 

Terveys  
 

Sairastavuusindeksi ilmaisee jokaiselle Suomen kunnalle lasketun indeksin avulla miten tervettä tai sairas-
ta väestö on suhteessa koko maan väestön keskiarvoon (= 100). Suupohjassa sairastavuusindeksi oli vuonna 
2013 Isojoella 114,4, Karijoella 110,9, Kauhajoella 117,2 ja Teuvalla 104,8. 
 
Kouluterveyskyselyn 2013 mukaan peruskoulun 8 – 9 -luokan ja lukion 1. ja 2. luokan oppilaista 29 – 36 % 
harrastaa liian vähän liikuntaa ja ylipainoa oli 17 – 20 %:lla vastanneista. 
 
Lasten ja nuorten psykiatrian avohoitokäynnit vaihtelevat Suupohjan kuntien alueella. Vuonna 2013 las-
tenpsykiatrian käyntejä oli Karijoella ja nuorisopsykiatrian käyntejä Isojoella ja Teuvalla hieman enemmän 
kuin maassa keskimäärin. Suunta on ollut Kauhajoella hieman laskeva ja Teuvalla, erityisesti nuorisopsy-
kiatrian osalta nouseva.  
 

Aikuisten psykiatrian avohoitokäynnit ovat Kauhajoella ja Teuvalla lähes kaksinkertaiset koko maan lukui-
hin verrattuna, psykiatrian laitoshoidon potilasmäärät ovat Kauhajoella ja Teuvalla maan keskiarvoa kor-
keammat. 
 

Koulukiusaaminen 
 

Kouluterveyskyselyssä 2013 peruskoulun 8-9 -luokan ja lukion 1. ja 2. luokan oppilaista koki koulukiusaami-
sen vähentyneen. Peruskoulun oppilaista Isojoella 8 %, Kauhajoella 3 % ja Teuvalla 8 % oli ollut koulu-
kiusattuna vähintään kerran viikossa, vastaava luku Etelä-Pohjanmaalla oli 7 % ja Kauhajoen lukion vastaa-
va luku oli 1 %. 
 
Päihteet ja rikollisuus 
 
Kouluterveyskyselyn mukaan peruskoulun 8 -9 –luokan oppilaiden tupakointi on vähentynyt, mutta lukion 
1. ja 2. luokan oppilailla lisääntynyt vuodesta 2011 vuoteen 2013. Nuorten humalaan juominen on Suupoh-
jan nuorilla yleisempää kuin Etelä-Pohjanmaan nuorilla keskimäärin. Laittomia huumeita oli kokeillut pe-
ruskoululaisista n. 1 - 6% , luku oli noussut Isojoella mutta laskenut Teuvalla. Lukiolaisista laittomia huu-
meita oli kokeillut ainakin kerran 2 - 9 %, määrä oli kaksinkertaistunut Kauhajoella ja lukumäärä oli yli 
Etelä-Pohjanmaan määrän. 
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Lapsen päihteiden käyttö ja vanhempien päihteiden käyttö olivat suurimmat syyt lastensuojeluilmoituk-
siin, molemmat olivat kasvaneet vuodesta 2010. Kauhajoella poliisin tietoon tulleet henkeen ja terveyteen 
kohdistuvat rikokset ovat pääsääntöisesti alle maan keskiarvon. Rattijuopumustapaukset ja liikennerikok-
set ovat yli maan keskiarvon, lukuun ottamatta Karijokea ja Teuvaa. Perheväkivaltaan liittyvät poliisin 
kotihälytykset ovat lisääntyneet kunnissa. Huumausainerikokset ovat Kauhajoella kasvaneet yli maan kes-
kiarvon. huumausainerikokset ovat kasvaneet myös Teuvalla, mutta ovat alle maan keskiarvon. 
 
Peruskoululaisten kouluterveyskyselyssä 2011 toistuvasti rikkeitä vuoden aikana oli tehnyt Suupohjan kun-
nissa 16 – 23 % vastaajista, kun vastaava luku Etelä-Pohjanmaalla oli keskimäärin 17 %. Vuonna 2010 lapsen 
tekemä rikos oli kolmanneksi suurin lastensuojeluilmoituksen syy, mutta vuonna 2014 se oli yhdeksänneksi 
suurin syy, eli pienentynyt paljon. 
 
Lastensuojelu 
 
Lastensuojeluilmoitusten lukumäärä Isojoella on laskenut yli puolella vuoteen 2014 vuodesta 2011. Myös 
Karijoella ja Teuvalla lukumäärä on pienentynyt. Kauhajoella ilmoitusten määrä on noussut. Avohuollossa 
olevien lasten määrä on laskenut vuosittain Isojoella ja Karijoella vuodesta 2011 lähtien. Teuvalla ja kau-
hajoella lukumäärät ovat pysyneet vuosittain lähes samoissa lukemissa. Kaikissa kunnissa avohuollossa 
olevien lasten lukumäärät ovat yli maan keskiarvon. 
 
Yleisimmät yksittäiset syyt lastensuojeluilmoituksissa vuonna 2014 olivat vanhemman päihteiden käyttö, 
lapsen päihteiden käyttö, lapsen koulunkäyntivaikeudet ja perheväkivalta. 
 

Sijaishuollossa olevien lasten lukumäärä on vähentynyt Kauhajoella ja on ollut vuonna 2013 alle maan 
keskiarvon. Muista kunnista ei ole vastaavaa lukua. 
 

Palvelut 
 
 
Kouluterveyskyselyssä huolenaiheena oli kaikissa kouluissa nuorten kokemus siitä, että koululääkärin vas-
taanotolle pääseminen on vaikeaa mutta vuonna 2013 kyselyn mukaan se on hiukan parantunut, peruskou-
lussa Isojoella 66 %, Kauhajoella 29 % ja Teuvalla 28 % ja Kauhajoen lukiossa 42 % ja Teuvan lukiossa 26 % 
oppilaista oli tätä mieltä.  
Nuorten kokemus kouluterveydenhoitajalle pääsystä on parantunut peruskoululaisilla Kauhajoella ja huo-
nontunut Isojoella.  
 

 
Suunnitelman strategiset painopistealueet ovat:  

 
1. Ympäristö on turvallinen sekä sosiaalisesti että fyysisesti ja lasten ja nuorten tarpeet otetaan 

huomioon ympäristön suunnittelussa 

2. Vahvistetaan lasten ja nuorten osallisuutta ja yhteisöllisyyttä ikätasoisesti 

3. Lasten ja nuorten kasvusta ja kehityksestä vastaavat vanhemmat ja heitä tuetaan kasvatusteh-
tävässään 

4. Palvelut ja palvelujärjestelmä edistävät lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia ja terveyttä 
ja ennaltaehkäisevät ongelmia 

5. Lasten ja nuorten terveyttä ja hyvinvointia korjaavat palvelut ovat riittäviä, vaikuttavia ja 
laadukkaita 

Keskeiset kehittämistarpeet, tavoitteet, toimenpiteet, seurantaindikaattorit ja vastuutahot löyty-
vät matriisista sivuilta 37 – 42. 
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Johdanto  
 
Vuoden 2008 alussa voimaan tulleen lastensuojelulain 12 §:n mukaan kunnan tai useamman kunnan yhdes-
sä on laadittava lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi ja lastensuojelun järjestämiseksi ja kehittä-
miseksi kunnan tai kuntien toimintaa koskeva suunnitelma, joka hyväksytään kunkin kunnan kunnanval-
tuustossa ja tarkistetaan vähintään kerran neljässä vuodessa. Suunnitelma on otettava huomioon kuntalain 
(365/1995) 65 §:n mukaista talousarviota ja – suunnitelmaa laadittaessa. Lastensuojelusuunnitelman tulee 
kattaa kunnan eri hallintokunnat. Suunnitelman tekeminen toimii myös välineenä eri hallintokuntien väli-
sen yhteistyön kehittämisessä. Kunnissa on vuonna 2013 laadittu hyvinvointikertomukset. Lasten ja nuor-
ten hyvinvointisuunnitelmassa on huomioitu hyvinvointikertomuksissa asetetut tavoitteet. 
Linkit kuntien hyvinvointikertomuksiin: 
http://www.kauhajoki.fi/site?node_id=1997 
http://www.teuva.fi/e/site?node_id=75  
Kaikkien kuntien valmiit suunnitelmat löytyvät osoitteesta: 
www.hyvinvointikertomus.fi 
 
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän ja kuntien yhteinen lasten ja nuorten hyvinvointisuunni-
telma on laadittu vuosille 2011–2012. Llky:n johtokunta ja kuntien valtuustot ovat hyväksyneet suunnitel-
man vuonna 2011. Vuonna 2014 nimettiin llky:n ja kuntien yhteinen monialainen johtoryhmä, jonka tehtä-
väksi tuli lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivittäminen. 

 
Monialaisen lapsiperheiden johtoryhmän kokoonpano: 
 

Esko Kiviniitty, sosiaalipalvelujohtaja LLKY, työryhmän puheenjohtaja 
Paula Uusi-Hakala, lapsiperheiden sosiaalityön johtava sosiaalityöntekijä, LLKY, työryhmän sihteeri 
Arja Aromaa, vs. neuvolan osastonhoitaja, LLKY 
Erja Heikinniemi, peruspalvelujohtaja, yhteistoimintalautakunnan edustaja 
Teija Paananen, perhepäivähoidon ohjaaja, Karijoki 
Kirsi Koski-Säntti, varhaiskasvatusjohtaja, Kauhajoki 
Leena Kittilä, varhaiskasvatusjohtaja, Teuva 
Paula Kallionpää, vapaa-aikatoimen johtaja, Kauhajoki 
Antero Kulonpää, koulutoimenjohtaja, Karijoki 
Kirsti Kähärä, terveyspalvelujohtaja, LLKY 
Annukka Käkelä, vapaa-aikasihteeri, Teuva 
Eija Liikamaa, sivistysjohtaja, Kauhajoki 
Pauliina Niemi, sivistysjohtaja, Teuva 
Kari Nuuttila, liikelaitoskuntayhtymän johtaja, LLKY 
Antti Oikarinen, rehtori, Isojoki 
Antti Rajamäki, liikuntasihteeri, Karijoki 
Tarja Toivonen, hoitotyönjohtaja, LLKY 
 
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa johtoryhmälle on valmistellut johtoryhmän valitsema työryh-
mä, jossa olivat mukana: Tarja Toivonen, Arja Aromaa, Kirsi Koski-Säntti, Leena Kittilä, Eija Liikamaa, Lari 
Marjamäki, Paula Kallionpää, Päivi Ojala, Erja Heikinniemi, Paula Uusi-Hakala. 
 
Johtoryhmä päätti, että suunnitelma tehdään vuosien 2011–2012 suunnitelman pohjalta vuosille 2015-
2016. Aiempaa suunnitelmaa lyhennetään ja uuteen suunnitelmaan laitetaan tekstiosaan tiedot vain niistä 
asioista, jotka ovat edellisen suunnitelman jälkeen muuttuneet.  
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1. Suunnitelman tausta ja lähtökohdat  
 
 

1.1.2008 voimaan tullut lastensuojelulaki on keskeisin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa ohjaava 
säädös. Lain tarkoituksena on turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja mo-
nipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun. Lapsen vanhemmilla ja muilla huoltajilla on ensisijai-
nen vastuu lapsen hyvinvoinnista. Lasten ja perheiden kanssa toimivien viranomaisten on tuettava van-
hempia ja huoltajia heidän kasvatustehtävässään ja pyrittävä tarjoamaan perheelle tarpeellista apua riit-
tävän varhain ja ohjattava lapsi ja perhe tarvittaessa lastensuojelun piiriin. (Lastensuojelulaki 417/2007) 
 
Lastensuojelua on lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu. Lastensuojelun lisäksi kunta järjestää lasten ja 
nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi ehkäisevää lastensuojelua silloin, kun lapsi tai perhe ei ole lastensuo-
jelun asiakkaana.  Ehkäisevällä lastensuojelulla edistetään ja turvataan lasten kasvua, kehitystä ja hyvin-
vointia sekä tuetaan vanhemmuutta. Ehkäisevää lastensuojelua on tuki ja erityinen tuki, jota annetaan 
esimerkiksi opetuksessa, nuorisotyössä, päivähoidossa, äitiys- ja lastenneuvolassa sekä muussa sosiaali- ja 
terveydenhuollossa.  
 
 
Lastensuojelun keskeisinä periaatteina ovat 
 

1. Lastensuojelun on edistettävä lapsen suotuisaa kehitystä ja hyvinvointia 
2. Vanhempien, huoltajien ja muiden lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavien henkilöiden tuke-

minen lapsen kasvatuksessa ja huolenpidossa 
3. Lapsen ja perheen ongelmien ehkäisy ja varhainen puuttuminen 
4. Ensisijaisesti otettava huomioon lapsen etu 
5. Hienovaraisuusperiaate 
6. Avohuollon tukitoiminen ensisijaisuus jollei lapsen etu muuta vaadi 
7. Jos sijaishuolto on lapsen edun kannalta tarpeen, se on järjestettävä viivytyksettä 
8. Sijaishuoltoa toteutettaessa on otettava lapsen edun mukaisella tavalla huomioon tavoite perheen 

jälleenyhdistämisestä 
 

Uusi sosiaalihuoltolaki tuli voimaan 1.4.2015. Lain 9§ mukaan kunnallisten viranomaisten on yhteistyössä 
seurattava ja edistettävä lasten ja nuorten hyvinvointia sekä poistettava epäkohtia ja ehkäistävä niiden 
syntymistä. 
 
Lastensuojelulain 12 §: n mukaisen suunnitelman tulee sisältää suunnitelmakaudelta tiedot: 
 

1. Lasten ja nuoren kasvuoloista sekä hyvinvoinnin tilasta 
2. Lasten ja nuorten hyvinvointia edistävistä sekä ongelmia ehkäisevistä toimista ja palveluista 
3. Lastensuojelun tarpeesta kunnassa  
4. Lastensuojeluun varattavista voimavaroista 
5. Lastensuojelulain mukaisten tehtävien hoitamiseen käytettävissä olevasta lastensuojelun palvelu-

järjestelmästä 
6. Yhteistyön järjestämisestä eri viranomaisten sekä lapsille ja nuorille palveluja tuottavien yhteisö-

jen ja laitosten välillä sekä 
7. Suunnitelman toteuttamisesta ja seurannasta 

 
Lasten- ja nuorten hyvinvointisuunnitelman tulisi olla strateginen toimintaa linjaava sekä konkreettiset 
toimet sisältävä toimintaohjelma. Kuntien päättäjien ja johtajien tehtävä on ohjata ja johtaa sekä yhteis-
työssä kehittää lasten ja nuorten hyvinvointityötä pitkäjännitteisesti ja tavoitteellisesti. Suunnitelmalla on 
myös konkreettinen tehtävä. Se sisältää toimet ja kehittämisehdotukset. 
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2. Lasten ja nuorten hyvinvointi ja elinolot Suupohjassa  
 
Lastensuojelusuunnitelman tulee lastensuojelulain mukaan sisältää tiedot lasten ja nuorten kasvuoloista ja 
hyvinvoinnin tilasta. Lasten ja nuorten hyvinvointityön tulee olla suunnitelmallista ja pitkäjänteistä, jotta 
se olisi vaikuttavaa.  Suunnitelmallisen työn perustana on kattava ja luotettava tieto lasten ja nuorten 
hyvinvoinnista ja elinoloista sekä hyvinvoinnin riskitekijöistä. 
 
Hyvinvointia voidaan kuvata indikaattoreilla, jotka kuvaavat mm. väestörakennetta, väestön elinoloja, 
elinympäristöä, terveyttä ja sairastavuutta, elämäntapoja ja elämänhallintaa sekä hyvinvointipalvelujen 
toimivuutta. 
 
2.1. TILASTOLLINEN HYVINVOINTITIETO 
 
2.1.1. Väestö ja elinolot  
 
Kuntien asukkaat  
 

 2011    2012     2013 

Isojoki 2354 2290 2257 

Karijoki 1527 1514 1462 

Kauhajoki 14191 14167 14081 

Teuva 5847 5767 5656 

  
Kuntien väkiluku on vähentynyt kaikissa kunnissa vuosittain. 
 
Lapsiperheet, % perheistä  

 2010 2011 2012 2013 

Koko maa 40,0 39,7 39,5 39,1 

Isojoki 36,8 35,1 34,2 32,6 

Karijoki 32,1 31,1 30,7 29,7 

Kauhajoki 38,6 38,1 37,7 37,4 

Teuva 32,5 32,2 32,0 31,8 

 
Lapsiperheiden osuus on pienentynyt kaikissa kunnissa. 
 
Yksinhuoltajaperheiden osuus lapsiperheistä  

     

Lähde: 

SOTKAnetin indikaattori-

pankki 

Lähde: SOTKAnet indikaattori-

pankki 
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Yksinhuoltajaperheiden osuus on kasvanut Kauhajoella ja Teuvalla ja laskenut Isojoella ja Karijoella. Luvut 
ovat kuitenkin edelleen alle maan keskiarvon.  
 

Avioeroja 25 – 64- vuotiailla/1000 vastaavanikäistä naimisissa olevaa kohden 

 2011 2012 2013 

Koko maa 16,6 16,2 17,4 

Isojoki 9,5 9,8 10,1 

Karijoki 4,6 22,9 9,5 

Kauhajoki 11,4 12,2 18,9 

Teuva 10.1 5,8 14,3 
 

Lähde: SOTKAnetin indikaattoripankki 

Avioerojen määrä on kasvanut vuodesta 2011 vuoteen 2013 kaikissa kunnissa. Kauhajoella on vuonna 2013 
avioeroja ollut enemmän kuin koko maassa, muissa kunnissa erojen määrä on alle maan keskiarvon.  

 

 
2.1.2. Työllisyys ja toimeentulo  
 
Työllisyys  
 

Nuorisotyöttömät, % työvoimasta (nuorisotyötön on 15 – 24 vuotias työtön) 
 

 2010 2011 2012 2013 

Koko maa 13,0 11,9 12,4 14,6 

Isojoki 9,4 7,0 12,0 11,6 

Karijoki 8,3 9,5 19,7 11,4 

Kauhajoki 17,7 15,5 14,7 18,5 

Teuva 11,1 10,1 10,1 13,6 
 

Lähde: SOTKAnetin indikaattoripankki ja Tilastokeskus 

 
Nuorisotyöttömyys on kasvanut eniten Kauhajoella ja Teuvalla. Kauhajoella nuorisotyöttömyys on ollut 
vuosina 2010- 2013 yli maan keskiarvon. Muissa kunnissa nuorisotyöttömyys on ollut alle maan keskiarvon, 
lukuun ottamatta Karijoen vuoden 2012 työttömyyslukua. 
 
 
 
 
Toimeentulo 
 
Lasten pienituloisuusaste on indikaattori, joka ilmaisee pienituloisiin kotitalouksiin kuuluvien alle 18-
vuotiaiden henkilöiden osuuden prosentteina kaikista alueella asuvista alle 18-vuotiaista henkilöistä. 

 
Lasten pienituloisuusaste oli vuonna 2012 koko maassa 14,3; Isojoella 13,5; Karijoella 17,9; Kauhajoella 
18,4 ja Teuvalla 17,3.  

 
 

Toimeentulotukea saaneet lapsiperheet, % lapsiperheistä  
 

 2010 2011 2012 2013 

Koko maa 9,0 8,5 8,1 8,1 

Isojoki 5,8 6,5 6,7 7,7 

Karijoki 9,5 9,3 9,2 8,9 

Kauhajoki 9,8 9,2 8,1 7,9 

Teuva 9,2 8,4 7,5 6,6 
 

Lähde: SOTKAnetin indikaattoripankki 
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Toimeentulotukea saavien lapsiperheiden osuus on Isojokea lukuun ottamatta vähentynyt kaikissa kunnis-
sa.  
 
 

Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet 18 – 24 – vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä 
 

 2010 2011 2012 2013 

Koko maa 3,0 2,9 3,1 3,4 

Kauhajoki 3,7 4,2 4,5 5,5 

Teuva 1,9 3,4 3,8 3,2 
 

Lähde: SOTKAnetin indikaattoripankki 

 
Ikäluokasta toimeentulotukea saa Kauhajoella useampi kuin koko maassa keskimäärin. 
 

 

2.1.3. Varhaiskasvatus ja koulutus 
 
Varhaiskasvatus  
 
Lasten päivähoidon ja kotihoidontuen osuus %, vuosi 2013 

 

Kunta 
0-6 vuoti-
aat, lkm 

päivähoidossa 
(sis.ph:ssa olevat 
esioppilaat),            
lasten lkm 

päivähoidossa, 
% -osuus 

kotihoidon 
tuen saajat, 
lasten lkm 

kotihoidon 
tuki, %-
souus 

Isojoki* 108 45 42 31 29 
Karijoki 64 48 75 15 23 
Kauhajoki* 905 565 62 149 16 
Teuva 330 170 52 113 34 
Koko maa 365993 228981 63 92003 25 
 
Suupohjan kunnista Isojoella lasten osuus päivähoidossa yli 10 % vähäisempää koko maan keskiarvoon ver-
rattuna. Karijoella sen sijaan lasten lukumäärä on yli 10 % suurempi. 
 
*Kauhajoella ja Isojoella esioppilaiden päivähoito toteutetaan osaksi aamu- ja iltapäiväpalveluissa, joten 
niiden osuus ei näy näissä luvuissa.  

 
 

 
Tilasto tehty vuoden 2013 maalis-, loka- ja joulukuun  keskiarvoista päivähoidossa ja kotihoidon tukea saa-

vat 
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Koulutus  
 
Koulutustasomittari on Tilastokeskuksen kehittämä mittari, joka lasketaan 20 vuotta täyttäneen väestön 
suorittaminen tutkintojen koulutusasteista. Mittari huomioi väestön koulutusasteen mukaan ja tiivistää 
tiedot yhdeksi indikaattoriksi. Esim. 252 tarkoittaa 2,5 vuoden koulutusta peruskoulun jälkeen. 
 

Koulutustasomittari     2010 2011 2012 2013 

Koko maa     335 340 345 351 

Isojoki     200 207 210 216 

Karijoki     205 210 214 217 

Kauhajoki     265 268 270 274 

Teuva     244 247 250 252 
 

Lähde: SOTKAnetin indikaattoripankki 

 

Koulutustaso on kaikissa Suupohjan kunnissa alhaisempi kuin maassa keskimäärin. 
 
 
Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17–24 -vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä 
 
Indikaattori ilmaisee koulutuksen ulkopuolelle jääneiden 17–24- vuotiaiden osuuden prosentteina vastaa-
vanikäisestä väestöstä. Koulutuksen ulkopuolelle jääneillä tarkoitetaan henkilöitä, jotka ko. vuonna eivät 
ole opiskelijoita tai joilla ei ole tutkintokoodia eli ei perusasteen jälkeistä koulutusta. 
 
Koulutuksen ulkop. jääneet 17-24-vuotiaat 
%   2010 2011 2012 2013 

Koko maa     11,4 11,2 10,8 9,4 

Isojoki     8,7 8,0 8,0 10,6 

Karijoki     3,0 4,4 4,9 8,0 

Kauhajoki     9,7 10,4 11,7 10,6 

Teuva     9,0 9,4 9,2 9,3 
 
Lähde: SOTKAnetin indikaattoripankki 

 
Tilaston mukaan koulutuksen ulkopuolelle jääneitä on vähemmän kuin maassa keskimäärin tarkastelujak-
son alkupäässä, mutta kehitys on ollut tämän jälkeen huolestuttavaa, koska tarkastelujakson lopussa kou-
lutuksen ulkopuolelle jääminen on kasvanut radikaalisti, päinvastoin valtakunnalliseen suuntaukseen.   
 
2.1.4 Terveys  
 
Väestön terveyttä kuvaavia indikaattoreita 
 
Sairastavuusindeksi ilmaisee jokaiselle Suomen kunnalle lasketun indeksin avulla miten tervettä tai sai-
rasta väestö on suhteessa koko maan väestön keskiarvoon (= 100). Suupohjassa sairastavuusindeksi oli 
vuonna 2013 Isojoella 114,4, Karijoella 110,9, Kauhajoella 117,2 ja Teuvalla 104,8. (Lähde: SOTKAnetin indikaatto-

ripankki, Kelan ikävakioitu sairastuvuusindeksi; vrt. indeksit vuonna 2009: Isojoki 114,1, Karijoki 106,8, Kauhajoki 108,5 ja Teuva 99,4). 

 

Erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettuja 0-15-vuotiaita, % vastaavanikäisestä väestöstä 
 

Indikaattori ilmaisee vuoden lopussa erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettujen osuuden 0-15-vuotiailla 
prosentteina vastaavanikäisestä väestöstä. Yksi henkilö on voinut olla oikeutettu yhteen tai useampaan 
erityiskorvausoikeuteen yhdessä tai useammassa eri korvausluokassa. Oikeus erityiskorvaukseen tarkoittaa, 
että kyseisellä henkilöllä on jokin vakava ja pitkäaikaista lääkitystä vaativa sairaus. 
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Lähde: SOTKAnetin indikaattoripankki 

 
 
Erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettuja 0–15 –vuotiaita lapsia on Isojoella enemmän kuin Suupohjassa 
tai koko maassa keskimäärin.  
 
Lasten painotilastot 
 
 

 
 

Viidesluokkalaisten painotilasto perustuu terveystarkastusten tietoihin. Yhteensä viidesluokkalaisia oli v. 
2014 LLKY:n alueella 249 oppilasta, joista Isojoella 28, Karijoella 8, Kauhajoella 155 ja Teuvalla 58. Paino 
on tilastoitu 190 viidesluokkalaiselta oppilaalta (76 %) ja yllä olevassa kuviossa näkyvät jakaumat eri pai-
noluokkiin. Suurin osa (70 – 90 %) viidesluokkalaisista lapsista on kaikissa kunnissa normaalipainoisia, mutta 
myös ylipainoisten ja lihavien suhteellinen osuus on aika korkea, varsinkin Kauhajoella. Myös alipainoisia 
on Kauhajoella. Jotta lasten ja nuorten hyvinvoinnista ja myös painon kansanterveydellisestä merkitykses-
tä saataisiin laajempi ja tarkempi kuva, painoja tulisi tarkastella laajemmin eri ikäryhmissä. Viidesluokka-
laisten tilastoa voidaan kuitenkin pitää suuntaa antavana. 
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Terveyspalveluja kuvaavia indikaattoreita  
 
Erikoissairaanhoidon avohoitokäynnit, lastenpsykiatria / 1000 0–12 -vuotiasta 

 

Indikaattori ilmaisee lastenpsykiatrian avohoitokäynnit vuoden aikana tuhatta 0-12 –vuotiasta kohti. 

    
Lähde: SOTKAnetin indikaattoripankki    
Erikoissairaanhoidon avohoitokäynnit, nuorisopsykiatria / 1000 13–17 -vuotiasta     
Indikaattori ilmaisee nuorisopsykiatrian avohoitokäynnit vuoden aikana tuhatta 13–17 -vuotiasta kohti. 

    
Lähde: SOTKAnetin indikaattoripankki 

 

 
 
Lasten- ja nuorisopsykiatrian avohoitokäynnit vaihtelevat Suupohjan kuntien alueella. Vuonna 2013 lasten-
psykiatrian käyntejä oli Karijoella ja nuorisopsykiatrian käyntejä Isojoella ja Teuvalla hieman enemmän 
kuin maassa keskimäärin. Suunta on ollut Kauhajoella hieman laskeva ja Teuvalla, erityisesti nuorisopsy-
kiatrian osalta nouseva.  
 
 
 
 
 
 

Sivu 27§ 65, KVALT 14.12.2015 18:30 / Pykälän liite: Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma vuosille 2015-2016, liite



 

 

13 

Lähetteiden määrät lasten- ja nuorisopsykiatrialle v. 2014 
 
 

Yksikkö Yhteensä 

2771 Nuorisopsykiatr. poliklinikka 38 

2792 T19 nuorisopsykiatrian osasto 1 

3741 Lastenpsykiatrian poliklinikka 22 

3743 Pikkulapsipsykiatrinen päiväos 8 

Yhteensä 69 

  Yksikkö Yhteensä 

3744 Syömishäiriöpoliklinikka 3 
 
 
 
Lähetteiden syyt vuonna 2009 (viimeiset saatavilla olevat) 
  
Lastenpsykiatria Nuorisopsykiatria 
ADHD 4 
Käytöshäiriö 1 
Mielialahäiriö 2 
Konsultaatio 3 
Perhetilanne 1 
Itsetuhoisuus 1 
Oppimisvaikeudet 2 

Masennus 5 
Ahdistuneisuushäiriöt 6 
Käytöshäiriöt 4 
Psykoottisuus 1 
Konsultaatio 4 
Muut 3 

Lähde: Ylilääkäri Seppo Palomäen diat 2010 

 
 
 
 
Lasten- ja nuorisopsykiatrian käynnit, hoitopäivät ja eurot v.2014 
(EPSHP:n oma toiminta + ostopalvelut) 

  
 

 
 

   

Kunta 
Avohoito-

käynnit 
Hoito-
päivät € 

Ostopalvelut 
€ Yht. € 

Kalliin 
hoidon 
tasaus 

Kuntalaskutus 
Yht. € 

Isojoki 120 83 

114 

369 6 076 

120 

445 0 120 445 

Karijoki 85 25 

42 

492 2 282 

44 

774 0 44 774 

Kauhajoki 1 207 239 

496 

426 16 420 

512 

846 126 622 386 224 

Teuva 431 53 

172 

215 5 087 

177 

302 18 590 158 712 

Yhteensä 1843 400 

825 

502 29 865 
855 
367 145 212 710 155 
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           Erikoissairaanhoidon avohoitokäynnit, psykiatria / 1000 18 vuotta täyttänyttä  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   Lähde: Sotkanet 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elinympäristö 
  
Elinympäristön turvallisuus 
 
Teuvan kuntaan on valmistunut turvallisuussuunnitelma, joka löytyy osoitteesta:  
 
http://www.teuva.fi/kunta/data/Turvallisuussuunnitelma_2014_kv_12.5.2014.pdf  
 
Muiden kuntien turvallisuussuunnitelmat ovat valmisteilla. 
Kuntien hyvinvointisuunnitelmista löytyy tavoitteita ja toimenpiteitä turvallisuuden parantamiselle. 
 
Koulujen ja päiväkotien ym. vastaavien leikkipihojen ja -puistojen kalusteiden ja ympäristön turvalli-
suus 
 
Isojoella leikkipaikat tarkastetaan kerran vuodessa. 
 
Karijoella leikkipaikkojen ja pihojentarkistukset tehdään teknisen toimen henkilökunnan toimesta 
kerran vuodessa esim. koululla ennen koulun alkamista syksyllä. Usein tarkastuksia tehdään lisäksi henki-
lökunnan pyynnöstä jos epäillään laitteiden kuntoa ilkitöiden tai vastaavien vuoksi. 
 
Kauhajoella talonmiehet tarkastavat keväisin koulujen ja päiväkotien leikkipaikat kirjallisesti dokumentoi-
den. Samoin kunnallistekniikan puistotyöntekijät tarkastavat yleiset puistoalueiden leikkipaikat ja yleisen 
turvallisuuden vähintään kerran vuodessa (keväisin ja/tai syksyisin). Toki näiden leikkipaikkojen tarkastelu 
kuuluu ihan heidän jokapäiväiseen työhönkin, kun ollaan kohteilla esimerkiksi leikkaamassa nurmikkoa. 
Samoin talonmiehet omilla kiinteistöllään seuraavat leikkivälineidensä kuntoa osana työnkuvaansa. 
LLKY:n terveystarkastajat tekee myös pistokoeluonteisesti omia tarkastuksiaan leikkipaikoille, ei kuiten-
kaan kaikkia kohteita tarkisteta joka vuosi. 
 
 
LLKY Ympäristöpalvelut 
Leikkikenttiä valvotaan kuluttajaturvallisuuslain perusteella. Kun tulee uusi kohde, se käydään katsomas-
sa. 
Päiväkodin leikkikenttä, jos se on iltaisin ja viikonloppuisin muille avoinna, kuuluu ymäristöpalvelujen 
valvottaviin. Jos taas on aidattu ja pääsy ainoastaan hoitolapsille, niin valvonta kuuluu Aville.  
Tarkastuksia tehdään valvontasuunnitelman mukaisesti; päiväkodit, koulut tarkastetaan 3-5 vuoden välein, 
samalla pyritään tarkastamaan näiden leikkialueet. 
Jos tulee valituksia tai tietoa onnettomuudesta, silloin käydään katsomassa ko. leikkipaikan. 

  2011 2012 2013 

Koko maa  318 316 311 

Isojoki 322 246 250 

Karijoki 210 331 324 

Kauhajoki 655 608 581 

Teuva 600 649 654 

Sivu 29§ 65, KVALT 14.12.2015 18:30 / Pykälän liite: Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma vuosille 2015-2016, liite



 

 

15 

 
Lasten ja nuorten suhde elinympäristöön, ympäristökokemukset   
 
Kauhajoki on ollut tutkimuskohteena kansainvälisen ulottuvuuden omaavassa Urbaani arki -nimisessä Aal-
to-yliopiston tutkimushankkeessa, jonka kolmesta teemasta yhdessä tutkittiin paikkatietolähtöisesti lasten 
ja nuorten arkiliikkumista, hyvinvointia ja ympäristökokemuksia sekä niiden vaikutusta toisiinsa. Samalla 
saatiin tietoa ympäristön arvokkaista ja ongelmallisista paikoista lasten näkökulmasta. Tutkimuksen avulla 
etsittiin ympäristöstä sellaisia tekijöitä, jotka lisäävät lasten arkiliikkumista tai vastaavasti vähentävät 
sitä.  

Kauhajoella aloitettiin paikallinen hanke, jonka tavoitteeksi asetettiin em. tutkimuksen tulosten hyödyn-
täminen Kauhajoen ympäristön ja palveluiden kehittämisessä arkiliikuntaa ja hyvinvointia tukevaksi. Tut-
kimustulosten perustella tunnistettiin kehittämistarpeita, joihin vastaaminen koskee julkisyhteisöjen ohel-
la myös vapaa-ajan yhteisöjä, vanhempia ja muita kuntalaisia. Tietopakein avulla välitetään tietoa kehit-
tämistarpeista eri toimijoille. 
 
Työryhmä havaitsi aineistoja tarkastellessaan, että Kauhajoen lasten ja nuorten hyvinvointitiedot nostavat 
liikunnan ja ympäristön laadun ohella esiin eräitä huolestuttavia aiheita. Aktiivinen, liikkumiseen kannus-
tava elämäntapa voi olla apuna näiden haasteiden selättämisessä, mutta lasten ja nuorten kokonaisvaltai-
sen hyvinvoinnin edistäminen edellyttää muitakin määrätietoisia toimia kuin liikunnan edistämisen. 
 
Lasten ja nuorten alkoholin käyttö on saanut Kauhajoella huolestuttavat mittasuhteet. Tilastojen mukaan 
yläasteikäiset nuoret juovat alkoholia humaltuakseen selvästi enemmän kuin koko maan nuoret tai vastaa-
van kokoisten kaupunkien nuoret keskimäärin. Tilanne on nähtävä vakavana ja pohdittava keinoja juomis-
kulttuurin vähentämiseen. Työryhmän mielestä tilastotiedot tulee tuoda esiin mm. vanhemmille koulujen 
vanhempainilloissa. Alkoholin käyttöön tulee puuttua myös alaikäisille tarkoitetuissa tapahtumissa. 
 
Mielenterveysongelmat näkyvät Kauhajoen tilastoissa niin lasten, nuorten kuin aikuistenkin ikäryhmissä. 
Tilastot tulee avata siten, että ongelmaa voidaan tarkastella yksityiskohtaisesti. Tarkastelussa tulee selvit-
tää, minkä tyyppisiä mielenterveysongelmia esiintyy erityisen paljon Kauhajoella, miten ikä liittyy ongel-
miin, mitkä tekijät ovat johtaneet mielenterveysongelmiin ja ovatko palvelut oikeanlaisia ja tehokkaita. 
Mielenterveysongelmien ennaltaehkäisyä saadaan kohdennettua tehokkaammin, kun ongelma tunnetaan 
riittävän yksityiskohtaisesti. 
 
Nuorisotyöttömyys on Kauhajoella verrokkikuntia korkeampi. Työttömyyden torjumiseksi tulee kehittää 
keinoja työnantajaryhmien kanssa. 
 
Lasten ja nuorten elämässä vanhempien ja kasvatukseen osallistuvien aikuisten rooli on tärkeä. Vanhem-
muutta voidaan tukea ja vahvistaa siten, että muun muassa kasvatukseen liittyvistä yleisistä haasteista ja 
myönteisistä keinoista vastata niihin puhutaan enemmän vanhempain illoissa, kasvatuskeskusteluissa ja 
ammattikasvattajien keskuudessa. Lasten aktiivisen ja terveen elämän tukemisessa tärkeitä tekijöitä ovat 
sekä vanhemmilta saadut liikkumisluvat että rajat ja huolenpito. Myös vanhempien oma esimerkki elämän-
tavoissa on tärkeää. 
 
Elämäntapaohjauksessa keskeisin ryhmä näyttäisi tilastotietojen valossa olevan ammattioppilaitosten opis-
kelijat, joiden tupakointi, alkoholin käyttö, vähäinen liikunta ja laittomien päihteiden kokeilut korostuvat 
tilastoissa. Työryhmä pohti, onko ammattioppilaitosten nuorille tarjolla heitä houkuttelevia liikunta-
aktiviteetteja? Toisaalta elämäntapaohjausta tarvitaan myös aikaisemmin, ennen kuin tavat lähtevät ke-

hittymään epäterveeseen suuntaan. 

Urbaani arki luettavissa kokonaisuudessan: 
http://www.kauhajoki.fi/tiedostot/liikunta/Urbaani_arki_Kauhajoella.pdf 
 
 
 
2.1.5.  Lähisuhde- ja perheväkivalta ja rikollisuus  
 
Lähisuhde- ja perheväkivalta 
 
 
Kauhajoen poliisiasemalta saatujen tietojen mukaan on liikelaitoskuntayhtymän kuntien alueella poliisin 
tietojärjestelmään on tilastoitu perheväkivaltaan liittyviä kotihälytyksiä vuosina 2011 – 2014 43 – 56 vuo-
dessa. Poliisin tekemissä lastensuojeluilmoituksissa perheväkivalta oli syynä vuonna 2013 42 ilmoituksessa 
ja vuonna 2014 23 ilmoituksessa.  
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Perheväkivalta 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Isojoki 2 5 4 25 22 3 

Karijoki 4 0 3 3 7 9 

Kauhajoki 38 30 32 44 41 53 

Teuva 12 20 35 50 36 23 

Yht. 56 55 74 122 106 88 
 

Lähde: Poliisin tietojärjestelmä  

 

 

 

Poliisin tietoon tulleet huumausainerikokset. 
Indikaattori ilmaisee poliisin tietoon tulleiden kaikkien huumausainerikosten osuuden tuhatta asukasta 
kohti. 
 

 2010 2011 2012 2013 

Kauhajoki 2,5 3,8 1,8 4,8 

Teuva 1,0 1,2 2,4 2,7 

Koko maa 3,7 3,8 3,7 4,3 
 

Lähde: Sotkanet indikaattoripankki 

 

Huumausainerikokset ovat Kauhajoella vuonna 2013 olleet yli maan keskiarvon. Teuvalla rikosten määrä on 
noussut vuodesta 2010 alkaen vuosittain, mutta on alle maan keskiarvon. 
 
 
 
Poliisin tietoon tulleet henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset / 1000 asukasta 

Indikaattori ilmaisee poliisin tietoon tulleiden väkivaltarikosten osuuden tuhatta asukasta kohti. Kyseessä 
ovat sellaiset väkivaltarikokset, joista on tehty rikosilmoitus, rangaistusvaatimusilmoitus tai annettu 
rikesakko. Suuri osa rikoksista ei tule poliisin tietoon. Rikokset kirjataan tekopaikan mukaan. 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Isojoki 2,1 2,5 3,0 9,6 7,1 

Karijoki 1,3 2,0 3,9 7,3 0,7 

Kauhajoki 8,5 7,1 5,4 6,8 5,8 

Teuva 2,2 2,9 4,4 4,0 3,9 

Koko maa 6,7 6,6 7,0 7,5 7,0 

Lähde: Sotkanet indikaattoripankki 

 

 

 

Henkeen ja terveyteen kohdistuvien rikosten määrä vaihtelee vuosittain ja on kunnissa pääsääntöisesti alle maan 

keskiarvon. 

 
Poliisin tietoon tulleet rattijuopumustapaukset ovat Sotkanetin indikaattoripankin tietojen mukaan Karijo-
ella ja Teuvalla alle maan keskiarvon, Kauhajoella ja Isojoella yli maan keskiarvon. 
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2.1.6. Lastensuojelun tarve  
 
Lastensuojeluasia tulee vireille pääasiassa lastensuojeluilmoituksen kautta.  
 
Lastensuojeluilmoitusten lukumäärät 2011 – 2014  
 

 Isojoki Karijoki Kauhajoki Teuva Yhteensä 

2011 43 22 283 80 428 

2012 36 17 248 107 408 

2013 32 22 188 143 385 

2014 17 6 294 90 407 

Lähde: THL lastensuojelutilastot 

 
Lastensuojeluilmoitusten syyt liikelaitoskuntayhtymässä vuonna 2010 ja 2014 
 

 
Lähde: 

SOTKAnetin indikaattoripankki 

 
Yleisimmät yksittäiset syyt lastensuojeluilmoituksissa vuonna 2014 olivat vanhemman päihteiden käyttö, 
lapsen päihteiden käyttö, lapsen koulunkäyntivaikeudet ja perheväkivalta. 

 
Lastensuojeluilmoitusten tekijät 
 

Lastensuojeluilmoituksia vuonna 2014 teki eniten koulu (68 kpl). Seuraavaksi eniten ilmoituksia tuli sosiaa-
lipäivystyksestä (67 kpl), poliisilta (55 kpl) ja anonyymilta ilmoittajalta (51 kpl). 
 
Lastensuojelun avohuolto 
 

Avohuollon piirissä olleet lapset Isojoella, Karijoella, Kauhajoella ja Teuvalla vuosina 2011-2014 
 

Vuosi Isojoki Karijoki Kauhajoki Teuva 

2011 40 21 260 106 

2012 28 17 262 103 

2013 28 24 266 105 

2014 29 9 248 107 
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Vuonna 2013 maaseutumaisissa kunnissa avohuollon piirissä olevien lasten lukumäärä oli 6,2 %, taajaan 
asutuissa kunnissa 6.1 %, kaupunkimaisissa 7,9 % ja koko maassa keskimäärin 7,3 % kaikista 0-20- vuotiaista 
lapsista. 
Vastaava luku oli Isojoella 7,7 %, Karijoella 10 %, Kauhajoella 8,3 % ja Teuvalla 8,7 %. Kaikissa kunnissa 
luvut ovat yli maan keskiarvon. 
 

 
Lastensuojelun sijaishuolto 
 

Kauhajoella lasten sijoitukset kodin ulkopuolelle ovat kääntyneet laskuun vuonna 2001. Vuonna 2013 oli 0-
17 –vuotiaista lapsista oli sijoitettuna kodin ulkopuolelle maaseutumaisissa kunnissa 0,8 %, taajaan asutuis-
sa kunnissa 0,8 %, kaupunkimaisissa kunnissa 1,3 % ja koko maassa 1,2 %. Kauhajoella vastaava luku oli 0,7 
%. Muista kunnista vastaavaa lukua ei ole saatavilla.  
 
 

Kodin ulkopuolelle sijoitetut 0 - 17 -vuotiaat,  % vastaavanikäisestä väestöstä 

 
Lähde: 

SOTKAnetin indikaattoripankki 

 

 

 
2.2. KOULUTERVEYSKYSELYT  
 
 
Isojoki, Kauhajoki ja Teuva olivat mukana vuonna 2013 toteutetussa kouluterveyskyselyssä. Opettajan 
ohjaama luokkakysely tehdään kunnan kaikkien peruskoulujen 8. ja 9. luokkien oppilaille sekä lukioiden 1. 
ja 2. vuosikurssien opiskelijoille. 

 
 
Seuraavaan on koottu eräitä kouluterveyskyselyn tietoja vuodelta 2013, suluissa on vastaava tieto vuodelta 2011 
 

Peruskoulun 8-9- luokkalaiset Isojoki 
% oppilaista 

Kauhajoki 
% oppilaista 

Teuva 
% oppilaista 

E-P 
% oppilaista 

Vähintään yksi vanhempi työttömänä vuo-

den aikana  

26(28) 29(31) 28(33) 28 

Vanhemmat eivät aina tiedä viikonloppuil-

tojen olinpaikka  

26(28) 28(28) 21(28) 32 

Koulun fyysisissä työoloissa puutteita 50(56) 34(71) 62(72) 50 

Vaikeuksia opiskelussa 25(26) 28(29) 40(22) 31 

Ei yhtään läheistä ystävää  14(5) 5(8) 7(7) 8 
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Terveydentila keskinkertainen tai huono 25(23) 15(18) 17(14) 15 

Ylipainoa 17(24) 20(21) 20(19) 19 

Hakenut apua masentuneisuuteen ammat-

tiauttajalta 

19(-) 12(-) 22(-) 17 

Harrastaa hengästyttävää liikuntaa vapaa-

ajallaan korkeintaan 1 tunti viikossa 

36(44) 33(38) 36(39) 36 

Tupakoi päivittäin 12(9) 13(15) 18(22) 15 

Tosi humalassa vähintään kerran kuukau-

dessa 

23(24) 25(31) 24(13) 14 

Kokeillut laittomia huumeita ainakin kerran 5(2) 6(6) 1(5) 5 

Toistuvasti rikkeitä vuoden aikana 19(15) 16(25) 23(21) 17 

Vaikea päästä koululääkärin vastaanotolle  66(67) 29(44) 28(21) 33 

Vaikea päästä kouluterveydenhoitajan 

vastaanotolle 

49(28) 3(41) 11(6) 11 

Kokenut fyysistä uhkaa vuoden aikana 21(20) 17(27) 21(13) 17 

Koulukiusattuna vähintään kerran viikossa 8(7) 3(8) 8(10) 7 

 
Lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijat Kauhajoki 

% oppilaista 
Teuva 
% oppilaista 

E-P 
% oppilaista 

Vähintään yksi vanhempi työttömänä vuo-

den aikana  

22(13) 38(25) 24 

Vanhemmat eivät aina tiedä viikonloppuil-

tojen olinpaikka  

22(19) 17(18) 31 

Koulun fyysisissä työoloissa puutteita 30(18) 27(28) 35 

Vaikeuksia opiskelussa 33(31) 23(30) 33 

Ei yhtään läheistä ystävää  4(8) 6(5) 6 

Terveydentila keskinkertainen tai huono 16(15) 17(15) 14 

Ylipainoa 19(12) 18(13) 18 

Hakenut apua masentuneisuuteen ammat-

tiauttajalta 

24(-) 17(-) 16 

Harrastaa hengästyttävää liikuntaa vapaa-

ajallaan korkeintaan 1 tunti viikossa 

29(28) 33(28) 27 

Tupakoi päivittäin 8(4) 9(5) 8 

Tosi humalassa vähintään kerran kuukau-

dessa 

27(24) 21(23) 21 

Kokeillut laittomia huumeita ainakin kerran 9(4) 2(3) 7 

Toistuvasti rikkeitä vuoden aikana 9(7) 4(10) 7 

Vaikea päästä koululääkärin vastaanotolle  42(50) 26(33) 36 

Vaikea päästä kouluterveydenhoitajan 

vastaanotolle 

22(28) 10(3) 13 

Kokenut fyysistä uhkaa vuoden aikana 19(28) 15(10) 12 

Koulukiusattuna vähintään kerran viikossa 1(2) 0(0) 2 

Yksityiskohtaisemmat tulokset kouluterveyskyselystä löytyvät liitteestä.  
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2.3. HENKILÖSTÖMITOITUKSIA JA KUSTANNUSTIETOJA 
 
 
Seuraavaan taulukkoon on koottu tiedot llky:n ja kuntien lasten kanssa työskentelevä  
henkilöstöresurssi 31.12.2014  
 
 
Seuraavaan taulukkoon on koottu tiedot llky:n ja kuntien lasten kanssa työskentelevän henkilöstön 
työpanos/henkilötyövuodet 
 

 Kauhajoki Teuva Isojoki Karijoki yht. 

Äitiys- ja lastenneuvolan, kouluterveyshuollon henki-
löstö  7,1 2,7 1,1 0,6 11,5 

Varhaiskasvatushenkilöstö 
- päivähoito, esiopetus 115,4 51 13 12  

Alku- ja erityisopetuksen henkilöstö 37 16 6 2  

Koululaisten ap/ip-kerhotoiminnan henkilöstö 22,9 2 1 1  

Perhetyön ja lastensuojelun henkilöstö 
-henkilöstö toimii tarpeen mukaan yli kuntarajojen 13 3 1,5 0,5 19 

Perheneuvolan henkilöstö palvelee kaikkia kuntia - -  - - 5 

Seurakunnan lapsi- ja perhetyön henkilöstö 6 2 1 1 10 
 
 
Oppilaat / kuraattori 
 
Isojoki  
Isojoella on yhteinen kuraattori Honkajoen kanssa. 
Isojoella oppilaita perusopetuksessa 198 / kuraattori 2 päivää viikossa 
 
Karijoki  
Oppilaita peruskouluissa 1- 6 – luokilla on 59. Koulukuraattorin palvelut ovat työn alla. 
7- 9 – luokkien opetus on Kristiinankaupungissa. 
 
Kauhajoki 
Oppilaiden määrä esi- ja perusopetuksessa 1487 ja lukiossa 238 
Koulukuraattoreita 3, Koulupsykologipalvelut ostopalveluina 
Yhteensä Kauhajoella 1725 oppilasta / 3 kuraattoria = 575 oppilasta / kuraattori 
 
Lisäksi toisen asteen koulutuksessa(ammatillinen koulutus) työskentelee oma kuraattorinsa. 891 opiskeli-
jaa/ kuraattori. 
 
Mitoitus yhteensä kaikille kuraattoreille: esi ja po 1487 + lukio 238 + ammatillinen 891 =2616 oppilas-
ta/opiskelijaa/ 4 kuraattoria = 654 oppilasta/opiskelijaa per kuraattori. 
 
Teuva 
Teuvalla yhtenäiskoulussa on oppilaita 452 ja lukiossa 82, kahdella kyläkoululla on oppilaita yhteensä 85. 
Kuraattori on koulujen käytettävissä 5 päivää viikossa. 
 
Lastensuojelu 
Asiakkaat/sosiaalityöntekijä 

Asiakasmäärät vaihtelevat 30 – 40 lasta/sosiaalityöntekijä. 
 
 
Kustannuksia 
  
Kustannuksista seurataan sosiaalitoimen ja terveystoimen, erikoissairaanhoidon ja lastensuojelun kustan-
nuksia.  
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Sosiaalitoimen nettokustannukset euroa/asukas 
 

 Isojoki Karijoki Kauhajoki Teuva Koko maa 

2010 1731 1371 1534 1448 1505 

2011 2009 1579 1647 1594 1589 

2012 2250 1769 1777 1826 1690 

2013 2241 1731 1917 1868 1763 

 
 
Terveystoimen nettokustannukset euroa/asukas    
 

 Isojoki Karijoki Kauhajoki Teuva Koko maa 

2010 2164 1762 1792 1816 1598 

2011 2375 1887 1980 2239 1683 

2012 2441 2079 2040 2251 1754 

2013 2539 2425 2096 2507 1832 

  

Lähde: SOTKAnetin indikaattoripankki 

 
Lastensuojelun kustannukset vuonna 2010, Isojoki, Karijoki, Kauhajoki ja Teuva yhteensä:  
 

 Isojoki Karijoki Kauhajoki Teuva Yhteensä 

Avohuolto 32 053 e 10 225 e 302 518 e 82 476 e   427.498 e 

Perhehoito - -  74 418 e 22 777 e   97.195 e  

Laitoshoito 43 123 e 33 769 e 1 713 328 e  177 842 e 1. 968. 062 

Yht.     2.492.755 

 
 
Lastensuojelun kustannukset vuonna 2014, Isojoki, Karijoki, Kauhajoki ja Teuva yhteensä:  
 

 Isojoki Karijoki Kauhajoki Teuva Yhteensä 

Avohuolto 16 077 50 192 378 268 145 042   589.579 

Perhehoito -  320 859 24 887   345. 746 

Laitoshoito 288 361 60 861 785 430 344 915 1.478.387 

     2.413.712 

 
Lapsiperheiden sosiaalityön kustannukset kokonaisuudessaan llky:n alueella olivat vuonna 2010 3.512.027 
euroa. 
Lapsiperheiden sosiaalityön kustannukset kokonaisuudessaan llky:n alueella olivat vuonna 2014 3.662.773 
euroa. 
 
 
 

3. Lasten ja nuorten palvelut Suupohjassa 
 
Lasten ja nuorten hyvinvointipalvelut on kuvattu tarkasti lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmassa 
2011-2012. Tähän uuteen suunnitelmaan on koottu lyhyt kuvaus palveluista ja keskeiset muutokset ja 
uudet palvelut edellisen suunnitelman jälkeen. 
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma löytyy llky:n nettisivuilta osoitteesta 
http://www.llky.fi/tiedostot/sosiaali/Hyvinvointisuunnitelma_20112012_korjattu250112.pdf 
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3.1. LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT, TUKEVAT JA ONGELMIA EHKÄISEVÄT PALVELUT 

 
3.1.1. Neuvolapalvelut   

 
Neuvolatyö on yhdistettyä perhesuunnittelu-, äitiys- ja lastenneuvolatyötä, jossa entistä paremmin pyri-
tään määräaikaistarkastusten lisäksi tukemaan koko perheen hyvinvointia unohtamatta isiä. Perheen hy-
vinvoinnin kannalta vanhemmuuden ja parisuhteen tukeminen ovat ensiarvoisen tärkeitä.      
 
Neuvolassa painotetaan ennaltaehkäisevää työtä. Perheelle pyritään antamaan apua jo silloin, kun huolet 
ovat pieniä. Perhevalmennus tukee ja vahvistaa vanhempia niin, että arki vauvan kanssa sujuisi mahdolli-
simman hyvin. 
 
Neuvolan perhetyöntekijät auttavat ja tukevat perheitä arjen sujuvuudessa ja vanhemmuudessa. Perhettä 
tuetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa vahvistamalla sen omia voimavaroja.  
 
 
3.1.2. Varhaiskasvatus   
 
Varhaiskasvatus on lapsen eri elämänpiireissä tapahtuvaa kasvatuksellista vuorovaikutusta, jonka tavoit-
teena on edistää lapsen tervettä kasvua, kehitystä ja oppimista. Vanhemmilla on lastensa ensisijainen 
kasvatusoikeus ja kasvatusvastuu ja yhteiskunnan tarjoamat varhaiskasvatuspalvelut tukevat lapsen koti-
kasvatusta.  
 
Yhteiskunnan järjestämää, valvomaa ja tukemaa julkista varhaiskasvatustoimintaa toteutetaan päivähoi-
don eri toimintamuodoissa ja esiopetuksessa. Päivähoidon tasavertaisia toimintamuotoja ovat perhepäivä-
hoito, ryhmäperhepäivähoito, lapsen kotona tapahtuva hoito sekä päiväkotihoito. Avointa varhaiskasvatus-
toimintaa on tarjolla kunnan, seurakunnan ja eri järjestöjen järjestämänä päivä- ja perhekerhoissa sekä 
avoimessa päiväkodissa. 
 
Varhaiskasvatusta ja esiopetusta ohjataan valtakunnallisen varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelman 
pohjalta laadituilla kunnan omilla kuntakohtaisilla, yksikkökohtaisilla ja yksilökohtaisilla varhaiskasvatus- 
ja esiopetussuunnitelmilla. 
 
Varhaiskasvatuksen toimintaa ohjaavia kasvatuspäämääriä ovat  
 
• HENKILÖKOHTAISEN HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN 

Luodaan perusta sille, että kukin lapsi voi toimia ja kehittyä omana ainutlaatuisena persoonana kun-
nioittaen jokaisen yksilöllisyyttä. 
 

• TOISET HUOMIOON OTTAVIEN KÄYTTÄYTYMISMUOTOJEN JA TOIMINTATAPOJEN VAHVISTAMINEN 
Lapsi suhtautuu myönteisesti itseensä, toisiin ihmisiin, erilaisiin kulttuureihin ja ympäristöönsä. Lapsi 
oppii ottamaan muita huomioon ja välittämään toisistaan. 
 

• ITSENÄISYYDEN ASTEITTAINEN LISÄÄMINEN 
Lapsi saa taitojensa ja kykyjensä mukaisesti oppia huolehtimaan itsestään ja läheisistään, ja tehdä it-
seään koskevia päätöksiä ja valintoja. Lapsi saa iloita oppimisestaan ja saa oppia omatoimisuutta niin, 
että huolenpito ja turva ovat koko ajan lähellä. 

 
 
Varhaiskasvatuspalvelut ovat seutukunnan kunnissa siirtyneet sivistystoimen alaisuuteen jo vuonna 2009. 
Päivähoitoa järjestetään kaikissa kunnissa perhepäivähoidossa, päiväkodeissa (Isojoki 1, Karijoki 1, Kauha-
joki 4, Teuva 2) ja ryhmiksissä (Karijoki 2, Kauhajoki 1, Teuva 4) sekä yksityisessä päivähoidossa palve-
lusetelillä (Kauhajoki). 
 
Esiopetusta järjestetään sekä päiväkotien yhteydessä että kouluilla toimivissa esiopetusryhmissä.  
 
Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään sekä varhaiskasvatuksessa (Isojoki, Karijoki, Teuva) että perus-
opetuksen vastuualueella (Isojoki, Karijoki, Kauhajoki). Toiminta on tarkoitettu lähinnä 1-2 –luokkalaisille, 
mutta toimintaan voivat osallistua myös esioppilaat (Karijoki, Kauhajoki)   
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Avoimen varhaiskasvatuksen palveluita kunnissa järjestävät kunta (Kauhajoella perhetupa Soffa) sekä kol-
mannen sektorin toimijat (mm. seurakunnat, urheiluseurat, MLL). 
 
Lasten päivähoidosta annetun lain mukaan kunnan käytettävissä tulee olla erityislastentarhanopettajan 
palveluja lasten päivähoidossa esiintyvää tarvetta vastaavasti (PhL muutos 22.12.2006/1255).  
Seutukunnassa työskentelee kolme kiertävää erityislastentarhanopettajaa, joista kaksi Kauhajoella ja yksi 
Teuvalla. Teuvan kiertävän erityislastentarhanopettajan palveluita myydään Karijoelle. Isojoella erityis-
lastentarhanopettajan palvelut hoidetaan yhteistyössä koulun kanssa. Lisäksi Kauhajoella toimii yksi integ-
roitu erityispäivähoitoryhmä, jossa työskentelee erityislastentarhanopettaja 
Erityislastentarhanopettajan palvelut ovat kaikkien kunnan alle kouluikäisten lasten käytettävissä. Yhtä 
kiertävää erityislastentarhanopettajaa kohti on keskikäärin 470 lasta. 
 
Kunnissa toimii moniammatillisia työryhmiä, joissa varhaiskasvatuksen lisäksi on jäseniä mm. lastenneuvo-
lasta, lastensuojelusta ja perhetyöstä  ( Isojoella Monni, Karijoella RÄPYLÄ, Teuvalla VARSO. Kauhajoella  
tehdään asiakaskohtaista työtä tarvittavien viranhaltijoiden kanssa). 
 
Lisätietoja kuntien varhaiskasvatuspalveluista löytyy kuntien nettisivuilta; 
Isojoki   www.isojoki.fi � opetus ja varhaiskasvatus 
Karijoki  www.karijoki.fi � opetus ja varhaiskasvatus 
Kauhajoki  www.kauhajoki.fi/varhaiskasvatus 
Teuva  www.teuva.fi  � varhaiskasvatus 
 
3.1.3. Ennaltaehkäisevä perhetyö ja lapsiperheiden kotiapu  
  
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän alueella on kaikissa kunnissa saatavilla neuvolan perhetyön 
palvelua. Neuvolan perhetyötä tekee kolme perhetyöntekijää. 
Perhetyön avulla vahvistetaan perheen omia voimavaroja selviytyä arjesta. Ennaltaehkäisevä perhetyö on 
suunnitelmallista ja tavoitteellista, lyhytkestoista tukea perheelle perheen kotona. 
 
Lapsiperheiden kotipalvelu on otettu llky:ssä käyttöön uutena palveluna 1.3.2014 lukien. Palvelu on toteu-
tettu palvelusetelin avulla.  
Lapsiperheiden kotipalvelu on sosiaalihuoltolain 21§ mukaista sosiaalipalvelua. Se on tavoitteellista, suun-
nitelmallista ja määräaikaista yhdessä perheen ja yhteistyötahojen kanssa tehtävää arjessa selviytymisen 
tukemista. Tämä tapahtuu auttamalla, tukemalla ja opastamalla perhettä lasten- ja kodinhoidossa. 
 
3.1.4.  Koulujen oppilashuolto  
 
1.8.2014 tuli voimaan uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013). Lain mukaan opiskeluhuollolla 
tarkoitetaan opiskelijan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvin-
voinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa oppilaitosyhteisössä. Opis-
keluhuoltoa on sekä perusopetuslaissa tarkoitettu oppilashuolto että lukiolaissa ja ammatillisesta koulu-
tuksesta annetussa laissa tarkoitettu opiskelijahuolto.  
Oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaan kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman on oltava opis-
kelijahuollon osuus, mikä on tässä suunnitelmassa huomioitu.  
 
Opiskeluhuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä koko oppilaitosyhteisöä tukevana yhteisölli-
senä opiskeluhuoltona. Lisäksi opiskelijoilla on oikeus yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon siten kuin tässä 
laissa säädetään. 

Isojoen oppilashuolto 

Koulutuksen järjestäjäkohtaisen opiskeluhuollon yleisestä suunnittelusta, kehittämisestä, ohjauksesta ja 
arvioinnista vastaa monialainen opiskeluhuollon ohjausryhmä. Isojoella tällainen ryhmä on aikaisemman 
käytännön mukainen laajennettu oppilashuoltoryhmä. 

Oppilaitoksen opiskeluhuollon suunnittelusta, kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista vastaa mo-
nialainen oppilaitoskohtainen opiskeluhuoltoryhmä. Sen toimintaa johtaa rehtori ja jäseniä ovat kouluku-
raattori, kouluterveydenhoitaja, oppilaanohjaaja, erityisopettajat sekä oppilaskunnan ja vanhempainyh-
distyksen edustajat. Tarvittaessa myös muita asiantuntijoita voidaan kutsua paikalle. 

Yksittäisen opiskelijan tai tietyn opiskelijaryhmän tuen tarpeen selvittämiseen ja opiskeluhuollon palvelu-
jen järjestämiseen liittyvät asiat käsitellään tapauskohtaisesti koottavassa monialaisessa asiantuntijaryh-
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mässä. Asiantuntijaryhmään voidaan nimetä asiantuntijoita jäseneksi vain opiskelijan, tai, ellei hänellä 
ole edellytyksiä arvioida annettavan suostumuksen merkitystä, hänen huoltajansa suostumuksella. Asian-

tuntijaryhmä nimeää keskuudestaan vastuuhenkilön.  
 
Karijoen oppilashuolto 
 
Karijoella oppilas- ja opiskeluhuollon työtä ohjaa kunnan yhteinen ohjausryhmä, jossa edustettuina ovat 
eri hallintokunnat. Ohjausryhmän perustehtävä on seurata, suunnitella, kehittää ja arvioida alueen lasten 
ja nuorten oppimisen ja koulunkäynnin sekä psykososiaalisen hyvinvoinnin toteutumista koko koulupolku-
jatkumolla. Painopiste on ennakoivassa kehittämistyössä. Kokoonkutsujana toimii sivistysjohtaja. 
Koulujen oppilashuoltoryhmissä käsitellään koulun, luokan ja henkilökunnan tasolla yhteisöllisen tuen tar-
vetta. Oppilashuoltoryhmien keskeisenä tehtävänä on yhteisön hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen 
sekä muun yhteisöllisen oppilashuollon toteuttaminen ja kehittäminen. Karijoen esiopetuksen sekä Karijo-
en koulun oppilashuoltoryhmät kokoontuvat vähintään kaksi kertaa vuodessa tai aina tarvittaessa. Esiope-
tuksen oppilashuoltoryhmään kuuluvat esiopettaja, erityisopettaja, neuvolan terveydenhoitaja ja tarvitta-
essa alkuopettaja, psykologi ja kuraattori. Oppilashuoltoryhmään Karijoen koulussa kuuluvat rehtori, eri-
tyisopettaja, kouluterveydenhoitaja ja tarvittaessa luokanopettaja, psykologi ja kuraattori. 
Yksittäisen lapsen tai nuoren asioita käsitellään erikseen koottavassa asiantuntijaryhmässä. Asiantuntija-
ryhmään osallistuvat vain ne henkilöt, joiden tehtäviin oppilaan asian käsittely välittömästi kuuluu. Oppi-
lashuoltoryhmällä on oltava valmius kokoontua tilanteen niin vaatiessa. Yksilökohtaisen asiantuntijaryh-
män koollekutsuja toimii se opetushenkilöstön tai oppilashuoltohenkilöstön edustaja, jolle asia työtehtävi-
en perusteella kuuluu. Yksilökohtainen oppilashuolto perustuu aina oppilaan sekä tarpeen niin vaatiessa 
huoltajan suostumukseen, koska yhteistyö kodin kanssa on toimivan huolenpidon lähtökohta ilman poikke-
uksia. 
 
Kauhajoen oppilashuolto 
 

Katso Kauhajoen kaupungin oppilas- ja opiskelijahuollon suunnitelma - Hyvinvointia kaikille, joka perustuu 
lakiin 1287/2013.  
Oppilas- ja opiskelijahuoltoon sisältyvät opetuksen järjestäjän hyväksymän opetussuunnitelman mukainen 
oppilashuolto sekä oppilashuollon palvelut, jotka ovat terveydenhuoltolaissa ((1326/2010) tarkoitettu kou-
luterveydenhuolto sekä lastensuojelulaissa (683/1983) tarkoitettu kasvatuksen tukeminen. Yksittäistä op-
pilasta koskevien tarvittavien oppilashuollollisten tukitoimien suunnittelussa tulee kuulla lasta tai nuorta 
ja huoltajaa. Keskeistä tiedonvälityksessä on yhteistyö oppilaan tai opiskelijan ja hänen huoltajansa kans-
sa. (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004, laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010, 
1287/2013 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki).  
 

Oppilas- ja opiskelijahuollon toiminta on osa arkea ja perustoimintoja, johon kuuluvat ennakoiva ja kriisi-
työ, huolen puheeksi ottaminen sekä ongelmiin puuttuminen. Koulussa tätä työtä johtaa yksikön johtaja. 
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Teuvan oppilashuolto 
 
Oppilas- ja opiskeluhuollon yleistä suunnittelua, kehittämistä, ohjausta ja arviointia varten on perustettu 
opiskeluhuollon ohjausryhmä. Ohjausryhmän jäseniä ovat sivistysjohtaja, Teuvan yhtenäiskoulun rehtori ja 
apulaisrehtori, Perälän ja Äystön koulujen rehtorit, lukion rehtori, päiväkodin johtaja/esiopetuksesta vas-
taava viranhaltija, erityisopetuksen pedagoginen vastaava, koulukuraattori, vastaava kuraattori sekä kou-
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luterveydenhoitaja tai koululääkäri. Kokouksiin kutsutaan tarvittaessa muita asiantuntijajäseniä käsiteltä-
vien aiheiden mukaan. Ryhmä vastaa mm. kunnan opiskeluhuollon omavalvonnasta. 

Kyläkouluilla ja esiopetuksessa oppilashuoltoryhmät kokoontuvat vähintään kaksi kertaa lukuvuodessa, 
pääsääntöisesti siis kerran syys- ja kerran kevätlukukaudella. Tämän lisäksi kokoonnutaan aina tarvittaessa 
akuuttien oppilasasioiden käsittelyä varten, tällöin kutsutaan paikalle tarvittavat henkilöt. 

Yhtenäiskoululla oppilashuoltotyöryhmä kokoontuu kerran viikossa ”pienellä ryhmällä” ja kaksi kertaa 
lukuvuodessa laajennetulla oppilashuoltoryhmällä.  
Laajennettuun ryhmään kuuluvat rehtori, terveyskeskuspsykologi, koulupoliisi sekä seurakunnan, nuoriso-
toimen että sosiaalitoimen edustajat.  

Ala- ja yläkoululla toimii oma oppilashuoltoryhmä kummallakin. 

Varhaiskasvatuksessa toimii koulujen oppilashuoltoryhmiä vastaava moniammatillinen VARSO-työryhmä 
noin kerran kuukaudessa. 

Jos mahdollista oppilashuoltoryhmän kokouksessa sovitaan aina seuraava kokoontumisaika tai syyslukukau-
den alussa sovitaan säännölliset kokoontumisajat koko lukuvuodelle. 

Kyläkouluilla oppilashuoltoryhmään kuuluvat koulun rehtori, erityisopettaja, luokanopettaja, kuraattori ja 
terveydenhoitaja. Yhtenäiskoulun oppilashuoltoryhmiin kuuluvat rehtori, erityisopettajat, terveydenhoita-
ja ja koulukuraattori. Yläkoululla lisäksi opo ja luokanvalvoja, alakoululla luokanopettaja. Päiväkodin esi-
opetusryhmien oppilashuoltoryhmään kuuluvat päiväkodinjohtaja, lastentarhanopettaja, erityisopettaja, 
terveydenhoitaja ja terveyskeskuspsykologi. Luokanopettaja ja muut opettajat tai koulunkäyntiavustajat 
kutsutaan ryhmään silloin, kun käsitellään oppilasasioita, jotka liittyvät heidän työhönsä. Vanhemmat 
kutsutaan aina tarvittaessa. 

Erikseen kutsutusti oppilashuoltoryhmän kokouksiin voi osallistua myös muita koulun yhteistyötahoja. 

3.1.5. Perusterveydenhuolto 

Lasten ja nuorten hyvinvointia edistävät ja ongelmia ehkäisevät palvelut 

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen ja ongelmien ehkäisy toteutuu perusterveydenhuollossa pää-
sääntöisesti neuvolatoimintojen yhteydessä terveydenhoitajan, lääkärin ja perheen yhteistyönä, ja osana 
lakisääteisiä, määräaikaisia terveystarkastuksia (neuvola-asetus 380/2009). Toiminnassa painotetaan var-
haista tukea, ennaltaehkäisyä ja terveyden edistämistä sekä terveyshyötymallin mukaista ideologiaa mm. 
pitkäaikaissairauksien ennaltaehkäisy ja hoito nimetyn vastuu-/yhteyshenkilön ja moniammatillisten tiimi-
en avulla, perheitä tukien ja myös omavastuu huomioiden. Lisäksi hyödynnetään mm. laajennettua perhe-
valmennusta, Neuvokas-perhekorttia, Suupohjan kotiunikoulumallia ja ennalta ehkäisevän perhetyön mal-
lia. Koulu- ja opiskelijaterveydenhuollossa yhtenä painopistealueena on psyykkinen hyvinvointi yhteistyös-
sä opettajien, psykologin ja koulukuraattorin kanssa.  

3.1.6. Perheneuvola 

Perheneuvolan palvelurakennetta muutettiin vuoden 2014 alusta niin, että yksi sosiaalityöntekijän virka 
muutettiin psykologin viraksi. Uusi psykologi työskentelee puolet työajastaan Kauhajoen alakoululaisten 
koulupsykologina. Muiden kuntien kouluille koulupsykologin palvelut järjestetään tarvittaessa perheneuvo-
lan ja perusterveydenhuollon psykologin kautta. 

3.1.7. Lasten ja nuorten terapiapalvelut 

Liikelaitoskuntayhtymän tuottamien palvelujen lisäksi alueen lapsille ja nuorille on tarjolla yksityisten 
ammatinharjoittajien terapiapalveluita, joita ovat puhe- ja toimintaterapia sekä fysioterapia. Palvelut 
edellyttävät maksusitoumusta. 

Suupohjan alueella toimii kaksi yksityistä puheterapeuttia.  
Toimintaterapian palveluita Suupohjan alueella tarjoaa Terapiina ky. 
Fysioterapia palveluita tarjoaa LLKY:n fysioterapia ja Tähti Fysio Sari Varala. 
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3.1.8. Kehitysvammahuollon palvelut ja lasten kuntoutusohjaus  

 
Lasten kuntoutusohjaus   
 
Liikelaitoskuntayhtymän alueella toimii 2 kuntoutusohjaajaa, jotka antavat palveluja alle kouluikäisille 
lapsille. Edellisessä lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmassa tavoitteeksi asetettiin kuntoutusohjaajan 
palvelujen saaminen myös koululaisille. Kuntoutusohjaajan toimi täytettiin vuonna 2012. Vuonna 2014 
kouluikäisten kuntoutusohjaajan palkkaan ei enää varattu määrärahaa eikä toimeen valittu työntekijää.  
 
 
 

3.1.9. Perheoikeudelliset palvelut   
 

Perheoikeudellisiin palveluihin kuuluvat isyysasiat, sopimukset lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta, 
elatussopimukset, selvitykset käräjäoikeudelle lasten huollosta ja tapaamisoikeudesta ja adoptioasiat. 
Liikelaitoskuntayhtymän lastenvalvojan palvelut ovat lähipalvelua, joita asukkaat saavat oman kuntansa 
toimipisteessä. 
Vuoden 2014 lukuja: 
Isyyden vahvistaminen: Isojoki 4, Karijoki 1, Kauhajoki 77, Teuva 21. 
Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan sopimuksen vahvistaminen: Isojoki 5, Karijoki 4, Kauhajoki 
149, Teuva 21. 
Elatussopimuksen vahvistaminen: Isojoki 12, Karijoki 9, Kauhajoki 175, Teuva 52. 
Llky:ssä tehtiin vuonna 2014 4 olosuhdeselvitystä käräjäoikeudelle. 
 
 
3.1.10. Sosiaalihuoltolain mukaiset perhepalvelut  
 
Uuden sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut 

Uusi sosiaalihuoltolaki (1301/2014) vahvistaa peruspalveluja ja vähentää sitä kautta korjaavien toimenpi-
teiden tarvetta. Tavoitteena on madaltaa tuen hakemisen kynnystä järjestämällä sosiaalipalveluja muiden 
peruspalvelujen yhteydessä. Koska korjaavien toimenpiteiden tarve ei vähene välittömästi, uudistuksen 
toteuttamiseen on varattu valtionosuutta. Laki myös edellyttää, että kunnat varaavat riittävät resurssit 
uudistuksen toteuttamiseen ja että kuntalaisille kerrotaan selkeästi, mihin heillä on oikeus ja mistä palve-
luja ja apua voi hakea. 

Sosiaalipalvelujen tavoitteena on edistää ja ylläpitää lasten, nuorten ja perheiden toimintakykyä, sosiaa-
lista hyvinvointia, turvallisuutta ja osallisuutta.  

Kunnilla on velvollisuus tiedottaa asukkaille sosiaalipalveluista. Kuntien tulee ilmoittaa selkeästi, mistä 
palveluja voi hakea. 

Sosiaalipalvelujen järjestäminen 
Jokaisella kunnan asukkaalla on oikeus saada maksuttomia sosiaalipalveluja, jos hänen oikeutensa välttä-
mättömään huolenpitoon ja toimeentuloon on vaarantunut.  

Palvelutarpeen arviointi ja asiakkuus 
Mahdollisessa sosiaalihuollon tarpeessa olevasta henkilöstä tehdään palvelutarpeen arviointi yhdessä asi-
akkaan kanssa. Arviointi sisältää yhteenvedon asiakkaan tilanteesta ja sosiaalipalvelujen ja tuen tarpees-
ta. Asiakkuus päättyy, kun sosiaalihuollon järjestämiselle ei ole enää perustetta. 

Tuen tarpeet ja tukimuodot 
Sosiaalipalvelujen tarjoama tuki voi olla muodoltaan tilapäistä, jatkuvaa ja toistuvaa tai pysyvää ja pitkä-
aikaista. 

Lapsiperheiden kotipalvelu 
Lapsiperheiden kotipalvelun tavoitteena on tukea perhettä arjessa selviytymisessä. Kotipalvelu toteute-
taan aina yhteistyössä perheen kanssa. 

Perhetyö 
Kokonaisvaltaisen, suunnitelmallisen ja pitkäjänteisen perhetyön tarkoituksena on perheen voimavarojen 
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vahvistaminen ja vuorovaikutuksen parantaminen.  Perhetyön avulla tuetaan erityistä tukea tarvitsevien 
lasten ja nuorten terveyttä ja kehitystä. 

Tukihenkilöt ja -perheet 
Tukihenkilön- tai perheen avulla tavoitteena on turvata lapsen terveyttä ja kehitystä, mikäli jollakin per-
heenjäsenellä on pitkäaikainen sairaus, vamma tai perheessä on muu vastaavanlainen tilanne. 

Kasvatus- ja perheneuvonta 
Kasvatus- ja perheneuvonnalla tarkoitetaan asiantuntija-avun antamista kasvatus- ja perheasioissa sekä 
lapsen myönteistä kehitystä edistävää sosiaalista, psykologista ja lääketieteellistä tutkimusta ja hoitoa. 

Apua ja tukea asunnon tai asumisen järjestämiseen 
Asumispalveluja järjestetään henkilöille, jotka erityisestä syystä tarvitsevat apua tai tukea asumisessa tai 
asumisensa järjestämisessä. Asumispalvelujen avulla järjestetty asuminen voi olla muodoltaan tilapäistä, 
tuettua, palveluasumista tai tehostettua palveluasumista. 

Nuorten sosiaalityö ja ohjaus 
Sosiaalihuollossa nuorella tarkoitetaan 18–24-vuotiasta henkilöä. Sosiaalihuollon on järjestettävä nuorille 
neuvontaa, ohjausta ja sosiaalista kuntoutusta. 

Sosiaalinen kuntoutus 
Sosiaalisen kuntoutuksen tarkoituksena on sosiaalisen toimintakyvyn vahvistaminen, syrjäytymisen torju-
minen ja osallisuuden edistäminen. Nuorten sosiaalisella kuntoutuksella tuetaan nuorten sijoittumista 
esimerkiksi työ- tai opiskelupaikkaan. 

Päihde- ja mielenterveystyö sosiaalipalveluina 
Päihdetyöllä tuetaan päihteettömyyttä, vähennetään päihteidenkäytön riskitekijöitä ja vahvistetaan hen-
kilön voimavaroja ja hyvinvointia. Mielenterveystyön tavoitteena on vahvistaa mielenterveyttä suojaavia 
tekijöitä sekä poistaa ja vähentää vaarantavia tekijöitä. 

Perheasioiden sovittelu 
Perheasioiden sovittelun tarkoituksena on antaa apua ja tukea silloin, kun perheessä esiintyy ristiriitoja. 
Sovittelu on tarkoitettu lapsiperheille, joissa vanhemmat miettivät eron mahdollisuutta tai perheille, jois-
sa vanhemmat ovat jo eronneet ja perhe pyrkii sopeutumaan uuteen elämäntilanteeseen. 

Lapsen ja vanhemman välisten tapaamisten valvonta  
Lapsen ja vanhemman välisten tapaamisten valvonnan tarkoitus on, että tapaamisoikeus toteutuu lapsen 
edun mukaisesti. Kyseessä voi olla valvottu vaihto, tuettu tapaaminen tai valvottu tapaaminen. 

Lähde: STM kuntainfo 4/2015; THL ja kasvunkumppanit verkkosivut  

 
 
3.1.11. Aikuissosiaalityön palvelut lapsiperheiden aikuisille  
 
Aikuissosiaalityön perustehtävänä on yhteistoiminta-alueen aikuissosiaalityön palvelujen järjestäminen 
tasa-arvoisesti yhteistoiminta-alueen asukkaille. Aikuissosiaalityössä tehdään ennaltaehkäisevää, tavoit-
teellista, pitkäjänteistä ja moniammatillista työtä taloudellisen ja /tai sosiaalisen tuen ja palvelun tar-
peessa olevien asiakkaiden kokonaisvaltaisen kuntoutumisen ja elämäntilanteen edistämiseksi.  
Lisätietoja aikuissosiaalityön palveluista löytyy llky:n nettisivuilta http://www.llky.fi/site?node_id=847 
 
 
Nuorten työpajatoiminta ja etsivä nuorisotyö 
 
Palvelukeskus Trilla vastaa Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän työllisyyspalveluista ja alueen 
välityömarkkinoiden kehittämisestä.  Palvelukeskus Trillan palveluja tarjotaan niille nuorille, jotka tarvit-
sevat tukea kiinnittyäkseen koulutukseen tai työmarkkinoille. Toiminnalla edistetään työllistymistä, koulu-
tukseen ja työmarkkinoille sijoittumista ja työttömyyden pitkittymisen ehkäisemistä.  
Trillassa on kaksi nuorille suunnattua työpajaa: 
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Kotoapupajan toiminnassa nuori tekee ohjatusti työtä ja valmentautuu yksilö- ja ryhmävalmennuksen avul-
la. Työpajajakso määritellään ja suunnitellaan yksilöllisesti.  Kotoapupaja toteutetaan yhteistyössä ikäih-
misten kotihoidon kanssa. Kotoapuapaja tarjoaa vanhuksille maksutonta lisäpalvelua mm. asiointipalvelua, 
saattamiseen, seurusteluun, ulkoiluun, vaatehuoltoon sekä kodinhoitoon ja siistimiseen liittyviä palveluja. 
 
Nuorten Taidepaja tarjoaa kuntouttavaa työtoimintaa ja ohjausta 15–29 -vuotiaille nuorille.  
Pajajaksolla nuori pääsee kokeilemaan monipuolisesti erilaisia taiteen lajeja, kädentaitoja ja musiikkia. 
Pajalle osallistuminen ei edellytä aiempaa harrastuneisuutta – kiinnostus ja kokeilunhalu riittävät. Taide-
pajan toiminta on kaikille avointa ja sitä toteuttaa Taidepaja Palvelukeskus Trillan Etsivä nuorisotyö. 
 
Trilla toteuttaa Etsivää nuorisotyötä Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän jäsenkuntien alueel-
la. Etsivän nuorisotyön tehtävänä on auttaa alle 29 -vuotiaita nuoria, Palvelukeskus Trilla vastaa Suupoh-
jan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän työllisyyspalveluista ja alueen välityömarkkinoiden kehittämises-
tä.  Palvelukeskus Trillan palveluja tarjotaan niille nuorille, jotka tarvitsevat tukea kiinnittyäkseen koulu-
tukseen tai työmarkkinoille. Toiminnalla edistetään työllistymistä, koulutukseen ja työmarkkinoille sijoit-
tumista ja työttömyyden pitkittymisen ehkäisemistä.  
Trillassa on kaksi nuorille suunnattua työpajaa: 
Kotoapupajan toiminnassa nuori tekee ohjatusti työtä ja valmentautuu yksilö- ja ryhmävalmennuksen avul-
la. Työpajajakso määritellään ja suunnitellaan yksilöllisesti.  Kotoapupaja toteutetaan yhteistyössä ikäih-
misten kotihoidon kanssa. Kotoapuapaja tarjoaa vanhuksille maksutonta lisäpalvelua mm. asiointipalvelua, 
saattamiseen, seurusteluun, ulkoiluun, vaatehuoltoon sekä kodinhoitoon ja siistimiseen liittyviä palveluja. 
Nuorten jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella tai jotka tarvitsevat tukea saavuttaak-
seen tarvitsemansa palvelut. Etsivän nuorisotyön ohjaaja auttaa nuorta tarvittaessa esimerkiksi tuki- ja 
palveluasioiden selvittämisessä.  
Työpajojen toiminta toteuttaa omalta osaltaan nuorten yhteiskuntatakuuta, jonka tavoitteena on, että 
jokaiselle alle 25-vuotiaalle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, harjoittelu-, opiskelu-
, työpaja- tai kuntoutuspaikka viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi joutumisesta.  
Etsivää nuorisotyötä ja nuorten työpajojen toimintaa rahoittaa Opetus- ja Kulttuuriministeriö. 

Kuntouttava työtoiminta: Kuntouttavalla työtoiminnalla pyritään parantamaan pitkään työttöminä olleiden 
elämänhallintaa ja työ- ja tuomintakykyä sekä avaamaan heille yksilöllisiä väyliä joko suoraan tai työvoi-
mahallinnoin toimenpiteiden kautta työelämään. Kuntouttavaan työtoimintaan on tulossa uusi laki.  

Laki kuntouttavasta työtoiminnasta määrittää, että kuntouttavaan työtoimintaan osallistuminen on pakol-
lista nykyään sekä yli että alle 25-vuotiaille.  Kuntouttavasta työtoiminnasta kieltäytyminen voi aiheuttaa 
toimeentulotuen perusosan alentamisen. 

Päihdehuolto: Päihdehuollon tavoitteena on ehkäistä ja vähentää päihteiden ongelmakäyttöä sekä siihen 
liittyviä sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja sekä edistää päihteiden ongelmakäyttäjän ja hänen läheisten-
sä toimintakykyä ja turvallisuutta. Kunnan on huolehdittava siitä, että päihdehuolto järjestetään sisällöl-
tään ja laajuudeltaan sellaiseksi kuin kunnassa esiintyvä tarve sitä edellyttää.  

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymässä on 2 päihdehuollon ohjaajaa. Avohuollon palvelut ovat 
ensisijaisia laitoshoitoon nähden. Katkaisuhoito järjestetään terveyskeskuksessa, jos henkilöllä ilmenee 
katkaisun yhteydessä somaattisia oireita. Kauhajoella toimii AA-ryhmä. 

Mielenterveyskuntoutujat: Mielenterveyspalveluihin ohjautuminen: Suuri osa mielenterveyspalvelujen 
terveydenhuollosta tapahtuu perusterveydenhuollossa vastaanotoilla ja työterveyshuollossa. Mielenterve-
yspalveluiden erikoissairaanhoitoon psykiatrian poliklinikalle tai sairaalaan ohjaudutaan lääkärin lähetteel-
lä. Mielenterveyskuntoutujille on tarjolla kotikuntoutusta (päivätoiminta ja kotikäynnit) sekä asumispalve-
luita ostopalveluina.  

 
3.1.12. Kuntien vapaa-aikapalvelut – nuoriso-, liikunta- ja kulttuuripalvelut  

 
 
Isojoki 
Tarkempia tietoja Isojoen vapaa-ajan palveluista löytyy osoitteesta http://www.isojoki.fi/vapaa-
aika/vapaa-aika.htm. 
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Karijoki 
Karijoen vapaa-aikapalvelusta löytyy tietoa osoitteesta http://www.karijoki.fi 
liikunta– ja nuorisotoimi, etsivä nuorisotyö, vapaa-aika. 
 
Toimintoja mm. 
-Liikuntakampanjat , hiihto, kävely, pyöräily,  kaiken ikäisille. 
-Kuntosalitoimintaa. 
-Kunnan mestaruuskisoja mm. Ammunta, hiihto, liitokiekko, boccia, mäkihyppy, yleisurheilu. 
-Hiihtolomaviikon ja Karijoki-viikon toimintaa. 
-Nuorten työllistämiskampanja kesäisin. 
-Lasten –ja nuorten karaoke kisa. 
-Nuorten kuuleminen:Aloitekanava.fi 
-Karijokisille yhdistys –ja seura-avustukset. 
-Yhteistyötä toimintojen järjestämisessä  yhdistys –ja seurojen kanssa. 
-Solmu Mäkirannan rahasto. 
-Karsina  nuorten kokoontumispaikka toimii 7 päivänä viikossa. 

Kauhajoen kaupungin nuoriso- ja liikuntapalvelut  

Vapaa-aikajohtokunnan toimialana ovat kaupungin ylläpitämät nuoriso- ja liikuntatilat ja –palvelut sekä 
paikallisen että alueellisen vapaa-aikatoiminnan edistäminen ja nuorisovaltuusto. 
 
Nuoriso- ja liikuntapalveluiden vastuualueen perustehtävänä on tuottaa ja kehittää sidosryhmien kanssa 
laadukkaita ja monipuolisia nuoriso- ja liikuntapalveluita huomioiden erityisryhmät sekä kehittää ja paran-
taa nuorten kasvu- ja elinoloja. 

Uusi liikuntalaki selkeyttää liikuntaan liittyviä valtion ja kunnan vastuita 

Uusi liikuntalaki tuli voimaan toukokuun alussa (1.5.2015). Lain keskeisenä tavoitteena on edistää liikun-
taa ja kilpa- ja huippu-urheilua sekä niihin liittyvää kansalaistoimintaa. Lailla edistetään väestön hyvin-
vointia ja terveyttä sekä tuetaan lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä. 

Lailla pyritään parantamaan valtion eri hallinnonalojen yhteistyötä sekä kunnan eri toimialojen yhteistyö-
tä liikunnan edistämisessä. Laissa uudistetaan muun muassa valtion ja kunnan vastuita. Opetus- ja kulttuu-
riministeriön tehtävänä on vastata liikuntapolitiikan yleisestä johtamisesta. Kuntien puolestaan tulee jär-
jestää liikuntapalveluja, tukea kansalais- ja seuratoimintaa sekä rakentaa ja ylläpitää liikuntapaikkoja. 
Valtion liikuntaneuvoston tehtävissä painottuu erityisesti valtionhallinnon toimenpiteiden arviointi.  
 
Laki toi muutoksia myös valtionavustusten myöntämiseen ja järjestöjen valtionapukelpoisuuteen. Valtion-
apukelpoiseksi voidaan hyväksyä sellainen yhdistys, jonka tarkoituksena on liikunnan edistäminen ja joka 
täyttää liikuntalaissa ja -asetuksessa tarkemmin määriteltävät kriteerit. Järjestön valtionapukelpoisuus 
voidaan tarvittaessa peruuttaa, jos se ei täytä säädettyjä edellytyksiä.  
 
Toukokuun alussa tuli voimaan myös uusi liikunta-asetus. Asetuksessa säädetään muun muassa liikuntajär-
jestöjen avustuksista ja valtionapukelpoisuudesta, liikunnan alueellisesta edistämisestä sekä valtion liikun-
taneuvostosta. Uudessa asetuksessa täsmennetään esimerkiksi valtion liikuntaneuvostoon ja alueelliseen 
liikuntaneuvostoon liittyviä asioita. Toisin kuin ennen, valtion liikuntaneuvoston jaostoja ei enää määritel-
lä säädöksessä vaan niiden nimet ja tehtävänkuvat jäävät opetus- ja kulttuuriministeriön ratkaistavaksi. 
 
Nuorisolaki uudistetaan 
 
Valmistelu on tarkoitus tehdä avoimesti ja yhteistyössä nuorisotyön, -toimen sekä nuorisopolitiikan toimi-
joiden ja nuorten kanssa. Mukaan toivotaan myös nuorisotyön kanssa yhteistyötä tekevien toimialojen 
näkemyksiä uudistettavan lain sisällöistä. Tavoitteena on, että uudistettu nuorisolaki tulisi voimaan 
1.1.2016. 

Nuorisolain uudistaminen toteutetaan kahden hallituksen toimikauden aikana. Lakiuudistuksen ajankohta 
mahdollistaa ja edellyttää laaja-alaisen osallistumisen ja keskustelun sekä uuden tavan kerätä kaikkien 
toimijoiden näkemystä nuorisolain uudesta sisällöstä. Nuorisolain aiempien uudistusten yhteydessä on 
luotu lainsäädäntötyöhön avoimuutta ja sitä keskustelevaa työtapaa jatketaan. 

Sivu 45§ 65, KVALT 14.12.2015 18:30 / Pykälän liite: Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma vuosille 2015-2016, liite



 

 

31 

Nuoriso- ja liikuntapalvelut 
 
Kauhajoella nuoriso- ja liikuntapalveluiden toiminta on keskittynyt liikuntatoimen osalta virkistysuimala-
urheilutalo Virkkuun ja sen läheisyydessä oleville ulkoliikuntapaikoille ja –alueille sekä nuorisotyön osalta 
nuorisotalo Räimiskälle sekä Walkers –nuorisokahvilatoimintaan ja bänditalo Peltomaan ylläpitämiseen.   

 
Liikunnan sekä muun vapaa-ajan toimintayksikköinä sekä kehittämiskohteina painopistealueet ovat: 1. 
Vapaa-aikakeskus mukaan lukien urheilukeskusalue, 2. Sotkan ulkoilu- ja urheilukeskus ja 3. Koulukeskuk-
sen liikuntahalli, lähellä olevat muut liikuntatilat sekä lähiliikuntapaikka-alue. 

 
Nuoriso- ja liikuntapalveluiden vastuualueella on Kauhajoen nuorisovaltuuston toiminta sekä nuorten kesä-
työllistäminen palvelusetelein ja etsivä nuorisotyö.   

 
 

Vapaaehtoistoimintaa (kolmannen sektorin työ) tuetaan jakamalla liikunta- ja nuorisotoimen avustuksia: 
perus-, kohde- ja erityisavustuksina (avustusten jakoperusteet). 
 
Kauhajoen kaupungin liikunnan kehittämissuunnitelman visio ”Liikkuva ja hyvinvoiva Kauhajoki 2011-
2020” 
 
Kauhajoen kaupungin liikunnan kehittämissuunnitelmaa valmisteltiin aktiivisesti syksystä 2010 saakka. 
Kaupunginvaltuusto hyväksyi Liikunnan kehittämissuunnitelman 24.10.2011 
(http://www.kauhajoki.fi/tiedostot/liikunta/LIIKU_Kehittmissuunnitelma_20112020.PDF). 
 Suunnitelmaa päivitetään kerran vuodessa tai tarvittaessa.   
 
Tiivistelmä kehittämissuunnitelmasta 

 
Kehittämissuunnitelman taustalla on huoli kuntalaisten terveydestä sekä liikunnallisen elämäntavan ja 
arkiliikunnan vähentymisestä. Kehittämissuunnitelman ohjausryhmään ja työryhmiin on valittu liikunnan ja 
terveyden alan asiantuntijoita sekä asiasta kiinnostuneita henkilöitä (kaikille avoin aloitusseminaari oli 
lokakuussa 2010). Kuntalaisten liikunta-aktiivisuudella on huomattavia yhteiskunnallisia ja taloudellisia 
vaikutuksia. Liikunta on tärkeää kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden kannalta. Liikunta antaa myös 
elämyksiä ja iloa ja edistää yhteisöllisyyttä. 
 
Kuntalain mukaan kuntien tehtävänä on edistää kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä. Liikunta on kunnal-
linen peruspalvelu (liikuntalaki). Suomen perustuslain mukaan liikunta luetaan sivistyksellisiin perusoike-
uksiin. Liikunnalla on vahva rooli terveyden edistämisessä, mutta kuten työryhmien toimenpide-
ehdotuksistakin huomaa, sitä ei voi toteuttaa pelkästään liikuntatoimi yksinään vaan tarvitaan kaikkien 
sektoreiden aktiivista toimintaa. Liikunnalla on monia edullisia vaikutuksia terveyteen kaikissa ikäryhmis-
sä, mutta tutkimukset osoittavat, että liikunta edistää terveyttä kouluiässä ja terveys kouluiässä ennustaa 
terveyttä aikuisiällä. Monet terveysriskit muodostuvat lapsuudessa ja sen takia liikunnan kehittämissuunni-
telman työryhmille on ollut erittäin tärkeää pohtia liikunnallisen elämäntavan vahvistamista lasten ja 
nuorten arkielämässä. Suunnitelman ensimmäisissä toimenpide-ehdotuksissa moni koskettaakin kouluikäi-
siä, mutta silti on pyritty huomioimaan kaikkia ikäryhmiä palvelevat liikunnan harrastamisen mahdollisuu-
det. 
 

- Liikunnan kehittämissuunnitelma on osa johdonmukaista kauhajokisen liikunnan kehittämistä ja se 
on konkreettinen moniammatillinen työkalu, jota päivitetään joka vuosi. Liikunnan kehittämis-
suunnitelma on osana Kauhajoen kaupungin strategiaa.  

- Kehittämissuunnitelmassa toteutuu myös kunnan velvollisuus kuulla kuntalaisiaan; liikuntapalvelut 
järjestää joka vuosi kaikille avoimen liikuntafoorumin eli keskustelutilaisuuden kaikille liikunnan 
toimijoille. 

 
Kehittämissuunnitelman ohjausryhmä on valinnut painopistealueet, jotka työryhmät ovat huomioineet 
tehdessään omia toimenpide-esityksiä tuleviksi vuosiksi: 
 
 
 
 
 
 
 

- Terveellinen ja liikunnallinen elämäntapa. 
- Arkiliikunta ja elämänhallinta. 
- Hyvät liikuntamahdollisuudet sekä liikuntapalveluiden ja liikunta-

paikkojen kestävän kehityksen mukainen resursointi. 
- Kolmannen sektorin tukeminen. 
- Suvaitsevaisuus, kansainvälisyys ja yhteisöllisyys. 
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Kehittämissuunnitelman työryhmien konkreettiset toimenpide-esitykset liikunnan kehittämiseksi kolmesta 
eri näkökulmasta:  
 
1. Terveyttä edistävä liikunta - suositaan; Kouluikäisten liikunnan lisäämistä, Arkiliikunnan tehostamista, 
Tiedottamisen tehostamista, Terveytensä kannalta riittävästi liikkuva kuntalainen (Liikkuen koulupäivään 
ja takaisin, Koulujen välituntiliikunnan ja liikuntakerhotoiminnan aktivointia myös yläkoulussa, Seurojen 
lajiesittelyjä koulujen liikuntakerhoissa, esittelyt myös vanhempainilloissa ja liikuntatunneilla, Perhelii-
kunnan aktivointia, Luontoliikunnan aktivointia, Sähköisen liikunta- ym. harrastustoiminnan toimintakalen-
terin kehittäminen, Nettivisujen päivitys ja sosiaalisen median hyödyntäminen, Kuntalaisten fyysisen aktii-
visuuden seuranta, Sisäliikuntatilaa harrasteliikkumiseen; opiskelijat, perheet jne.) 

 
2. Liikuntaympäristöt ja –olosuhteet – suositaan; Liikuntaympäristöjen ja –olosuhteiden kehittäminen 
(Kaupungin kehitettävien painopistealueiden määrätietoinen kehittäminen: vapaa-aikakeskus ja Sotkan 
ulkoilu- ja urheilukeskus, Hiihtomaa keskustan alueelle, lähellä kouluja (ammattioppilaitoksen pelto), 
Sähköisen ajanvarausjärjestelmän kehittäminen, Liikuntapaikkatiedottamisen kehittäminen (mm. LIPAS -
liikuntapaikkojen tietopankki/rekisterin ylläpitovelvoite), Turvalliset ja toimivat ulkoliikuntapaikat ja -
alueet: - ulkoliikuntapaikkojen ja –alueiden merkintä (opasteet/viitoitukset), - kuntoarviot/kunnossapidon 
hoitosuunnitelma (hoidettavat liikuntapaikat ja –alueet), - hyvä seuranta ja yhteistyö käyttäjien kanssa, - 
hyvä tiedottaminen, Sotkan esteetön kuntoreitti (soveltava liikunta ym. käyttö); yhteys muihin ratoihin ja 
luontopolulle, hiihto- ja ah-stadionin alueella, esteettömän wc/kahvilan (huoltorakennus) lähettyvillä, 
Keskustan jokivarsialueen kehittäminen: siistiminen ja kävely-/pyöräilyreitti, ylikulkusilta, Männikön kun-
torata ja alue; lähiliikuntapaikka kaiken ikäisille: - alkuvalmistelut/käyttö, - kehittäminen/suunnittelu 
jatkohankkeeksi, Vapaa-aikakeskuksen urheilukeskusalueella huoltorakennuksen peruskorjaus ja laajen-
nus; - kokonaissuunnitelma, - hankkeistaminen/AVI, Urheilukeskusalueen äänentoiston uusiminen, Vapaa-
aikakeskusalue/Virkun kuntoradan kunnostaminen (esteettömyys huomioiden): -nykyinen reittipohja, -
laajennussuunnitelma, Kylien kuntoratojen kuntokartoitus ja kehittäminen: - kunnossapito, -
korjausrakentaminen, - hankkeistaminen, Sotkan maastopyöräreitti: - suunnittelu ja toteuttaminen, Moni-
toimihalli: - monen lajin harjoitus- ja kilpailupaikka, - iso kokoontumistila.  
 
3. Nuoriso- ja kilpaurheilu – suositaan; Liikuntalinjan vahvistaminen ja profiloituminen, Urheiluakatemian 
jäsenyyden jatkaminen, Liikuntapainotteinen tai liikunta- ja musiikkipainotteinen luokka yläkouluun, Lii-
kuntafoorumi (kerran vuodessa), Valmentajafoorumi (kerran vuodessa): - ajankohtaiset asiat, - yhteiset 
tavoitteet ja toimenpiteet 
 
Liikunnan kehittämissuunnitelman toimenpideohjelman päivitys on tehty (ohjausryhmän esitys 
11.12.2014). (löytyy kokonaisuutena liitteenä kehittämissuunnitelmasta) 
 
Kauhajoen kaupungin liikuntapalvelut www.kauhajoki.fi -> Kulttuuri, matkailu ja vapaa-aika 
 
Kuntien liikuntatoimen perustehtävää linjaa liikuntalaissa asetettu ohjeistus. Kunnan tulee luoda edelly-
tyksiä kuntalaisten liikunnalle kehittämällä terveyttä edistävää liikuntaa, tukemalla kansalaistoimintaa, 
tarjoamalla liikuntapaikkoja sekä järjestämällä liikuntaa ottaen huomioon myös erityisryhmät. Liikunta-
lain tarkoituksena on parantaa valtion eri hallinnonalojen yhteistyötä sekä kunnan eri toimialojen yhteis-
työtä liikunnan edistämisessä. Laissa halutaan korostaa, että poikkihallinnolliset ja rakenteelliset uudis-
tukset varhaiskasvatuksen, koulun, terveydenhuollon palveluiden ja yhteiskuntasuunnittelun parissa ovat 
välttämättömiä, jotta liikunnallisen elämäntavan perusta saadaan luotua nykyistä laajemmalle osalle vä-
estöä ja väestön kokonaisaktiivisuutta saadaan olennaisesti kasvatettua. 

Erityisryhmien liikunta tai soveltava liikunta on enimmäkseen tavallista terveyttä ja toimintakykyä edistä-
vää liikuntaa, jonka tavoitteena on luoda edellytyksiä erityisryhmiin kuuluville selviytyä arjesta mahdolli-
simman itsenäisesti. Arjesta selviytyminen on vammaisellekin helpompaa hyväkuntoisena kuin huonokun-
toisena. Tavoitteena on myös tasa-arvoinen harrastamisen mahdollisuus, siten että myös erityisryhmiin 
kuuluva voi valita harrastuksensa itse (esim. fysioterapia ei ole kenenkään harrastus vaan erillistä kuntou-
tustoimintaa, jota tuottaa terveyspalvelut). Esteetöntä tai soveltavaa liikuntaa järjestettäessä mm. liikun-
tatilojen ja -ympäristöjen kuten uimahallien, kuntosalien, koulujen liikuntasalien ja luontoliikunta-
paikkojen esteettömyyteen kiinnitetään huomiota. 

Painopistealueissa on keskitytty erityisesti lasten ja perheiden arkiliikunnan lisäämisen näkökulmaan. Lii-
kunnan kehittämissuunnitelma on tehty vahvassa yhteistyössä kaupungin eri osastojen ja Suupohjan perus-
palveluliikelaitoskuntayhtymän/LLKY sekä paikallisten liikuntajärjestöjen kanssa. 
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Virkistysuimala-urheilutalo Virkun olosuhteista ja toiminnasta löytyy tarkemmin omilta nettisivuilta 
www. virkku.fi 
 
Tehokkuutta ja parempaa löydettävyyttä on lisätty sisä- ja ulkoliikuntapaikkojen sähköisellä tilavarausjär-
jestelmällä, joka löytyy nettiosoitteesta www.kauhajoki.fi -> Kulttuuri matkailu ja vapaa-aika -> Tilava-
rausjärjestelmä. 

 

Kauhajoen kaupungin nuorisopalvelut www.kauhajoki.fi/nuoriso  

Nuorisolain mukaan nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin. Kuntien nuorisotyöllä parannetaan 
nuorten elinoloja ja luodaan edellytyksiä nuorten kansalaistoiminnalle. Kauhajoen kaupungin nuorisopalve-
luiden perustehtävä on nuorisolain sekä vapaa-aikajohtokunnan tuloskortin mukaisesti edistää nuorten 
aktiivista kansalaisuutta ja sosiaalista vahvistumista, tukea nuorten itsenäistymistä sekä parantaa nuorten 
kasvu- ja elinoloja. Tavoitteiden toteuttamisessa lähtökohtina ovat yhteisöllisyys, yhteisvastuu, yhdenver-
taisuus ja tasa-arvo, monikulttuurisuus ja kansainvälisyys, terveet elämäntavat sekä ympäristön ja elämän 
kunnioittaminen. Nuorisotyö ohjaa, opastaa, tukee ja neuvoo nuorta. Perustehtävään kuuluu tuottaa ja 
kehittää sidosryhmien kanssa laadukkaita ja monipuolisia nuorisopalveluita. Kaikessa nuorisotyössä erityi-
sen tärkeää on moniammatillinen yhteistyö laajan paikallisen, alueellisen ja valtakunnallisen yhteistyöver-
koston kanssa. Kauhajoella toimii lisäksi moniammatillinen NuKuTe-työryhmä (nimi tulee sanoista; nuori-
sotyöntekijät, kuraattorit, terveydenhoitajat) johon kuuluu kattava joukko nuorten kanssa toimivia am-
mattilaisia. Ryhmän koordinointi ja koollekutsunta tapahtuu nuorisopalveluiden kautta. Kauhajoella toteu-
tetaan perusnuorisotyön lisäksi erityisnuorisotyötä sekä opetus- ja kulttuuriministeriön tuella etsivää nuo-
risotyötä. Kaikkien nuorisotyöntekijöiden toimistot ovat vapaa-aikakeskuksen alueella Nuorisotalo Räimis-
kän tiloissa.  
 
Perusnuorisotyön toimintamuodot ja nuoriso-ohjaaja JOPO-luokassa 
 
Työnkuvaan kuuluu avoimen tilatoiminnan ylläpitäminen Nuorisotalo Räimiskällä. Nuorisotalo on avoinna 
neljänä iltana viikossa ja illoissa järjestetään paljon sekä säännöllistä, että vaihtuvaa oheisohjelmaa eri-
ikäisille nuorille. Nuorisotalon maanantait ovat tarkoitettuja alakouluikäisille lapsille. Erilaisten tapahtu-
mien, retkien, leirien ja kerhotoiminnan järjestäminen, ryhmäytykset on iso osa nuorisopalveluiden perus-
tehtävää. Bänditalo Peltomaassa tarjotaan nuorten bändeille vuokrattavaksi harjoitustiloja. 
 
Nuorten vaikuttajaryhmiä Kauhajoella ovat Kauhajoen Nuorisovaltuusto sekä Nuorisotalo Räimiskällä toi-
miva Talotoimikunta ja näiden ryhmien ohjaaminen kuuluu perusnuorisotyössä toimiville työntekijöille. 
Nuorten kesätyöllistämiseen tarkoitettujen palveluseteleiden organisointi tapahtuu myös nuorisopalvelui-
den kautta.  Nuorisotyö on mukana myös kaupungissa järjestettävässä ehkäisevän päihdetyön toiminnassa. 
Kansainvälisellä toiminnalla on pitkät perinteet nuorisotyössä esimerkiksi EVS (European Voluntaire Servi-
ce) – vapaaehtoisten työllistämisen ja kansainvälisten työleirien kautta.  
 
Nuorisopalveluiden yksi nuoriso-ohjaaja toimii yläkoulun JOPO (joustavan perusopetuksen)- ryhmässä 
opettajan työparina. JOPOssa nuoriso-ohjaaja ei osallistu luokkaopetukseen vaan keskittyy nuoren sosiaa-
lisen kasvun tukemiseen, työpaikkaopiskelun organisointiin ja nuorten ohjaamiseen jaksojen aikana, per-
heiden ja nuortentukiverkostojen kanssa tehtävään yhteistyöhön sekä mm. ammatinvalinnanohjaukseen. 
 
Erityisnuorisotyön toimintamuodot 
 
Erityisnuorisotyö on nuorten tarpeista lähtevää sosiaalista nuorisotyötä, joka kohdistuu syrjäytymisvaaras-
sa oleviin tai jo syrjäytyneisiin nuoriin. Erityisnuorisotyö pyrkii toteuttamaan ehkäisevää, etsivää ja kor-
jaavaa nuorisotyötä. Erityisnuorisotyön tarkoituksena on auttaa ja tukea nuorta ongelmallisissa tilanteissa. 
Työ on hyvin aikaan ja paikkaan sitoutumatonta, liikkuvaa työtä etsivällä työotteella, siellä missä nuoret 
ovat. 
 
Erityisnuorisotyön toimintamuotoja Kauhajoella ovat muun muassa yksilötyö, koulutyö, koulu- ja opiskeli-
jaluokkien ryhmäytykset, etsivä katutyö kylillä ja kasinolla, moniammatillinen yhteistyö, Walkers-
nuorisokahvilatoiminnan organisointi sekä lisäksi iltaohjaus nuorisotalolla, tapahtumien, retkien ja toimin-
tojen suunnittelu ja toteutus. Walkers nuorisokahvilatoimintaa on toteutettu Kauhajoen evankelisluterilai-
sen seurakunnan kanssa vuodesta 1998. Walkers on valtakunnallinen nuorisotyön muoto, jota toteuttaa 
Aseman lapset ry.. Moniammatillinen yhteistyö on merkittävä osa myös erityisnuorisotyötä.  
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Etsivä nuorisotyö Kauhajoen kaupungissa 
 
Kauhajoen kaupungin nuorisopalveluiden alaisuudessa toimii kaksi etsivää nuorisotyöntekijää työparina. 
Etsivää nuorisotyötä toteutetaan nuorisolain mukaan etsien ja auttaen nuoria, jotka ovat erityisen tuen 
tarpeessa, ilman koulutuspaikkaa tai työtä. Koulut, oppilaitokset ja puolustusvoimat ovat velvollisia il-
moittamaan alle 25 vuotiaiden yhteystiedot etsivälle nuorisotyölle. Etsivä työpari toimii nuoren antamien 
tietojen pohjalta sekä moniammatillisen yhteistyön avulla, tukien nuorta elämänhallinnassa sekä koulu-
tuksen tai työpaikan löytämisessä, keinoin, jotka edistävät nuoren kasvua, kehitystä ja itsenäistymistä. 
Etsivä työpari on osa nuorisopalveluiden tiimiä ja työtä toteutetaan yhdessä, erityisesti erityisnuorisotyön 
kanssa. Moniammatillista yhteistyötä tehdään hyvin laajasti; moniammatillisen yhteistyöryhmä NuKuTe:n 
(nuorisotyöntekijät, kuraattorit ja terveydenhoitajat sekä muita nuorten kanssa Kauhajoella toimivia taho-
ja) kanssa, sosiaalityön, TE-toimiston, lukion ja ammatillisten oppilaitosten, yläkoulun sekä muiden tarvit-
tavien tahojen kanssa.  
 
Etsivässä nuorisotyössä Kauhajoella toteutetaan työtä, joka liikkuu nuorten mukana ja muuntautuu nope-
asti nuorten tarpeita vastaavaksi. Yhteistyö toisen asteen oppilaitosten kanssa on tärkeää ja näkyy etsivien 
työnkuvassa isossa osassa. Etsivät jalkautuvat kouluille tehden yhteistyön ja lain vaatiman tietojen luovut-
tamisen etsivälle työlle helpoksi sekä ovat nuorten keskellä niin koulu- kuin vapaa-ajalla tuoden itsensä 
tutuksi nuorille.  
 
Tärkeänä osana työtä on nuorten kanssa tehtävä yksilötyö; yksilötyön menetelmien hyödyntäminen ja 
eteenpäin ohjaaminen. Etsivillä on valmius järjestää nuorille tarvittaessa myös pienryhmätoimintaa, joissa 
käsitellään vaihtuvia elämänhallintaan liittyviä teemoja sekä tarvittaessa avointa vapaa-ajan toimintaa. 
Sosiaalinen media on tärkeä yhteydenpitokanava vaikeassa elämäntilanteessa painivien nuorten kanssa 
viestittäessä. Etsivät osallistuvat tarvittaessa myös katutyöhön sekä jalkautuvat nuorisotiloille ja tapahtu-
miin. 
 

Teuvan vapaa-aikapalvelutTeuvan vapaa-aikapalveluista löytyy tietoa osoitteesta 
http://www.teuva.fi/e/site?node_id=35 
 

Kulttuuripalvelut  
 
Kuntien kulttuuritiedot löytyvät nettisivuilta 
 
http://www.isojoki.fi/site?node_id=7 
http://www.karijoki.fi/site?node_id=129 
http://www.kauhajoki.fi/site?node_id=42 
http://www.teuva.fi/e/site?node_id=35 
 

  
3.1.13.  Seurakuntien ja järjestöjen lapsi- ja nuorisotyön palvelut  
 
Isojoen, Karijoen, Kauhajoen ja Teuvan seurakunnissa järjestetään erilaista toimintaa lapsille, varhais-
nuorille ja nuorille sekä perheille. 
Seurakuntien toiminta ja palvelut löytyvät osoitteista: 
 
http://www.isojoenseurakunta.fi/ 
http://www.karijoenseurakunta.fi/ 
http://www.kauhajoenseurakunta.fi 
http://www.teuvanseurakunta.fi/ 
 

Järjestöjen toiminta 

Mannerheimin Lastensuojeluliitto on kaikille avoin kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen ja lapsiperheen 
hyvinvointia, lisää lapsuuden arvostusta ja näkyvyyttä yhteiskunnassa sekä tuo lapsen näkökulmaa päätök-
sentekoon. MLL:n paikallisyhdistys toimii kaikissa alueen kunnissa. Yhdistysten toiminnasta löytyy tietoa 
nettisivuilta.  

http://isojoki.mll.fi/ 
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http://www.mll.fi/paikallisyhdistykset/karijoki--?x13716167=13758104 
http://www.mll.fi/paikallisyhdistykset/teuva--?x13716167=13758125 
http://kauhajoki.mll.fi/ 

Mannerheimin lastensuojeluliitto on käynnistämässä yhteistyössä Kauhajoen sivistystoimen kanssa lasten-
hoitajapalvelua perheille vuoden 2014 aikana. 

Äippä ry on kauhajokisille pienten lasten äideille ja heidän perheilleen tarkoitettu yhdistys. Yhdistyksen 
tavoitteena on toteuttaa erilaista toimintaa lähinnä äideille, ajoittain myös äideille ja lapsille sekä koko 
perheelle. Yhdistyksen toimintaan kuuluu mm. retket keväisin ja syksyisin, lastentavara- ja vaatekirppis, 
kokoontuminen kerran kuukaudessa erilaisten teemojen äärelle. Lisätietoja yhdistyksen toiminnasta löytyy 
https://fi-fi.facebook.com/pages/%C3%84ipp%C3%A4-ry/171404329584731 

Etelä-Pohjanmaan ensi- ja turvakotiyhdistys ry 
 

Etelä-Pohjanmaan Ensi- ja turvakotiyhdistys ry perustettiin vuonna 2003 ja yhdistyksen toimintaa rahoittaa 
Raha-automaattiyhdistys. Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on turvata lapsen oikeus suotuisiin kasvu-
olosuhteisiin ja turvalliseen elämään, tukea vanhemmuutta sekä ehkäistä perheväkivaltaa. 
Yhdistys tuottaa avopalvelutoimintaa ja auttaa kriisissä olevia perheitä sekä järjestää monipuolista ver-
tais- ja kansalaistoimintaa ja toimii matalan kynnyksen avopalveluyksikkönä. Yhdistyksellä on 3,5 työnteki-
jää. 
 
Yhdistyksen toimintamuotoja ovat mm. tapaamispaikkapalvelu, miestyö, nais- ja lapsityö. Yhdistyksen 
kansalaistoimintaan kuuluu mm. doulatoiminta, kulttuurikummit, masu- ja vauvakahvilat.  
 
Yhdistys ylläpitää turva-asuntoa johon voi tulla jos elämäntilanne on esim. uhkaava, turvaton tai tarvitset 
apua esim. perheväkivalta tilanteeseen.  
Lisätiedot http://www.ensijaturvakotienliitto.fi/jasenyhdistykset/etela-pohjanmaan_ensi-ja_turvak/ 
 

3.2. LASTEN JA NUORTEN KASVUA JA KEHITYSTÄ KORJAAVAT PALVELUT  

3.2.1.  Perheneuvola ja muut terapiapalvelut    
 
Perheneuvola tarjoaa neuvonnan ja ohjannan ohella hoidollisia palveluita perheensisäisiin vuorovaiku-
tusongelmiin ja lasten ja nuorten kehityksellisiin kriiseihin. Lapsella tai nuorella voi olla myös erilaisia 
sosiaalisia, emotionaalisia tai käytösongelmia, joihin tarvitaan korjaavia toimenpiteitä. Perheneuvolassa 
on mahdollista toteuttaa lapsen ja nuoren yksilö- ja ryhmäpsykoterapiaa sekä parien ja perheiden terapi-
aa. Varsinaisten terapioiden lisäksi on mahdollista järjestää tukikäyntejä. 
 
 Psykoterapiaa edeltää erikoissairaanhoidossa, perusterveydenhuollossa, perheneuvolassa tai sosiaalitoi-
messa tehty arvio hoidon tarpeellisuudesta. Alle 16-vuotiaiden psykoterapia on pääsääntöisesti toteutetta-
va julkisena palveluna. Muut terapiat, esim. toiminta- ja puheterapia, ovat myös kasvun ja kehityksen 
vaikeuksia korjaavia. Näiden terapioiden kustannukset hoituvat terveyskeskuksen maksusitoumuksella tai 
Kelan kautta. 

 
3.2.2. Lasten ja nuorten psykiatriset palvelut  

 
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin lasten- ja nuorisopsykiatrian yksikkö antaa lähetteen perusteella apua 
erikoissairaanhoitoa edellyttävissä tilanteissa, kuten tarvittaessa diagnoosia, kuntoutusta tai hoitoa. 
Lasten- ja nuorisopsykiatrian yksikköön kuuluvat poliklinikat lapsille ja nuorille. Lisäksi yksikössä toimivat 
lasten- ja nuorisopsykiatrian osastot. Tarkemmin yksiköiden toiminnasta: 
http://www.epshp.fi/1/yksikoiden_sivut/psykiatriset_palvelut/lasten-_ja_nuorisopsykiatria 
 
 
3.2.3. Lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu  
 
Lastensuojeluasian alkaminen 
 
Lastensuojeluasiakkuus alkaa, kun lastensuojeluasian vireille tulon johdosta ryhdytään kiireellisesti lasten-
suojelutoimenpiteisiin tai kun lastensuojelutarpeen selvityksen perusteella aloitetaan asiakkuus. Lasten-
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suojeluasia voi tulla vireille hakemuksesta, lastensuojeluilmoituksesta, tai jos lastensuojelun työntekijä on 
muutoin saanut tietää lastensuojelun tarpeessa olevasta lapsesta.  
Kiireellinen lastensuojelun tarve on arvioitava välittömästi, ja tämän lisäksi sosiaalityöntekijän on viimeis-
tään seitsemäntenä arkipäivänä lastensuojeluasian vireille tulosta ratkaistava, onko sen johdosta ryhdyt-
tävä lastensuojelutarpeen selvittämiseen.  
 
 
 
 
Lastensuojelulain 25 § mukainen ilmoitusvelvollisuus 
 
Lastensuojeluilmoitusvelvollisuus koskettaa laajasti eri viranomaistahoja. Lastensuojeluilmoituksen voi 
kuitenkin tehdä kuka tahansa, jos epäilee, että on tarpeellista selvittää, voiko lapsi huonosti. Kun lapsi, 
nuori tai vanhemmat ottavat itse yhteyttä lastensuojeluun, käytetään tästä nimitystä hakemus. Sosiaali-
huollosta vastaavan toimielimen on pidettävä rekisteriä lastensuojeluilmoituksista ja niiden sisällöstä. 

 
Lastensuojelutarpeen selvitys ja asiakassuunnitelma 
 
Lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän on tehtävä selvitys lapsen tilanteesta. Selvityksessä arvioi-
daan lapsen kasvuolosuhteita, huoltajien tai muiden lapsen hoidosta ja kasvatuksesta tällöin vastaavien 
henkilöiden mahdollisuuksia huolehtia lapsen hoidosta ja kasvatuksesta sekä lastensuojelu-toimenpiteiden 
tarvetta. Selvitys tulee tehdä kolmen kuukauden kuluessa siitä kun lastensuojelun asia tulee vireille. 
 
Lastensuojelun asiakkaana olevalle lapselle on tehtävä asiakassuunnitelma, jollei asiakkuus pääty lasten-
suojelutarpeen selvityksen jälkeen tai kysymyksessä ole tilapäinen neuvonta ja ohjaus. Asiakassuunnitel-
maan kirjataan mm. lapsen tarvitsemat avohuollon tukitoimet. 
 
Lastensuojelun avohuolto 
 
Avohuollon tukitoimia täytyy järjestää viipymättä, kun lastensuojelun tarve on todettu. Avohuollon tuki-
toimien tarkoituksena on edistää ja tukea lapsen myönteistä kehitystä sekä tukea ja vahvistaa vanhempi-
en, huoltajien ja lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavien henkilöiden kasvatuskykyä ja -
mahdollisuuksia. 
 
Lastensuojelun keskeinen periaate on lapsen vanhempien ja huoltajien tukeminen lapsen kasvatuksessa. 
Avohuollon tukitoimet ovat siten ensisijaisia huostaanottoon ja sijaishuoltoon nähden. Avohuollon tukitoi-
mien on kuitenkin oltava lapsen edun mukaisen huolenpidon toteuttamiseksi sopivia, mahdollisia ja riittä-
viä: jos avohuollon tukitoimet eivät ole lapsen kannalta tarkoituksenmukaisia, mahdollisia tai riittäviä, on 
lapsi otettava huostaan. 

 
Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret 
 
Kun puhutaan sijoitetuista lapsista, tarkoitetaan kodin ulkopuolelle joko avohuollon tukitoimena, kiireelli-
senä sijoituksena huostaan otettuna tai jälkihuoltona sijoitettuja lapsia ja nuoria. 
Lapsen sijaishuollolla tarkoitetaan huostaan otetun, kiireellisesti sijoitetun tai lain 83 §:ssä tarkoitetun 
väliaikaismääräyksen nojalla sijoitetun lapsen hoidon ja kasvatuksen järjestämistä kodin ulkopuolella. 
Lapsen sijaishuolto voidaan järjestää perhehoitona, laitoshuoltona taikka muulla lapsen tarpeiden edellyt-
tämällä tavalla.  
 
Kiireellinen sijoitus 
 
Lapsi on kiireellisesti sijoitettava, mikäli hän on välittömässä vaarassa tai muutoin kiireellisen sijoituksen 
ja sijaishuollon tarpeessa. Kiireellistä sijoitusta koskeva päätös on aina perusteltava ja perusteluissa tulee 
ilmetä välitön vaaratilanne sekä kiireelliseen sijoitukseen vaikuttaneet välttämättömät syyt. Kiireellisestä 
sijoituksesta päättää sosiaalityöntekijä. 
 
Huostaanotto 
 
Huostaanottoon ja sijaishuoltoon turvaudutaan, mikäli kodin olosuhteet tai lapsen oma käyttäytyminen 
uhkaavat vaarantaa vakavasti lapsen terveyttä tai kehitystä. Huostaanottoa on valmisteltava ja huos-
taanottoon on ryhdyttävä niissä tilanteissa, joissa avohuollon tukitoimet eivät ole olleet mahdollisia tai ne 
eivät ole olleet sopivia tai ne ovat osoittautuneet riittämättömiksi. Ennen huostaan ottamista tulee myös 
arvioida, että sijaishuolto on lapsen edun mukaista. Sijaishuolto 
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Lapsen ja nuoren oikeus jälkihuoltoon 
 
Sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen on järjestettävä lapselle tai nuorelle jälkihuolto sijaishuollon 
päättymisen jälkeen. Jälkihuolto on järjestettävä myös avohuollon tukitoimena tapahtuneen sijoituksen 
päättymisen jälkeen, jos sijoitus on kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään puoli vuotta ja kohdistunut lapseen 
yksin. 

 
 
Lastensuojelun resurssit liikelaitoskuntayhtymän alueella 
 
Lapsi- ja perhekohtaisessa lastensuojelussa työskentelee tällä liikelaitoskuntayhtymässä yhteensä kuusi 
sosiaalityöntekijää, yksi määräaikainen sosiaaliohjaaja, etuuskäsittelijä ja johtava sosiaalityöntekijä.  
 
Lastensuojelun perhetyössä on Kauhajoella sosiaaliohjaaja, perheterapeutti, neljä perhetyöntekijää ja 
kaksi ammatillista tukihenkilöä. Lastensuojeluilmoitukset on käsitelty lain asettamassa seitsemän vuoro-
kauden määräajassa. 
 
Kaikki lastensuojelutarpeen selvitykset eivät valmistu lain määräämässä kolmen kuukauden aikarajassa. 
THL:lle on annettu aikarajojen toteutumisesta ajalta 1.4.-30.9. 2014, selvityksistä valmistui aikarajassa 
Isojoella 70 %, Karijoella 100 %, Kauhajoella 70 % ja Teuvalla 65 %. Loppuvuoden 2014 aikana tilanne las-
tensuojelussa kriisiytyi ja lastensuojeluilmoitusten määrä ja lastensuojelun tarve kasvoi, joten loppuvuon-
na aloitetuista selvityksistä aiempaa suurempi osa ei valmistu aikarajassa. Vuoden 2014 aikana on päätet-
ty, että llky:n sosiaalityöntekijöiden työtehtäviä muutetaan vuonna 2015 ja muutosten avulla lastensuoje-
luun saadaan yksi kokoaikainen sosiaalityöntekijä helmikuun alusta. Vuoden 2014 lopulla on arvioitu laa-
jemminkin lastensuojelun resurssien riittävyyttä ja arvioinnin perusteella on saatu yksi määräaikainen 
sosiaaliohjaaja 1.3. -31.12.2015 väliseksi ajaksi ruuhkien purkuun. Lisäresurssin avulla pystytään lasten-
suojelutarpeen selvitykset saamaan ajan tasalle elokuun 2015 mennessä. 
Vuoden 2015 aikana huomioidaan lapsiperheiden sosiaalityön rakenteissa uuden sosiaalihuoltolain mukais-
ten palveluiden aiheuttamat vaatimukset. 
   
 
 
 

4. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma  
 

4.1. VISIO JA STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT 
 

 
 
 
 
  
 
 
Strategiset painopistealueet:  
 
1. Ympäristö on turvallinen sekä sosiaalisesti että fyysisesti ja lasten ja nuorten tarpeet otetaan huomi-

oon  

2. Vahvistetaan lasten ja nuorten osallisuutta ja yhteisöllisyyttä ikätasoisesti 

3. Lasten ja nuorten kasvusta ja kehityksestä vastaavat vanhemmat ja heitä tuetaan kasvatustehtäväs-
sään 

4. Palvelut ja palvelujärjestelmä edistävät lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia ja terveyttä ja en-
naltaehkäisevät ongelmia 

5. Lasten ja nuorten terveyttä ja hyvinvointia korjaavat palvelut ovat riittäviä, vaikuttavia ja laadukkai-
ta 

 

VISIO  
 Suupohjan lapset ja nuoret elävät turvallisen ja hyvän lapsuuden ja nuoruuden. 
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4.2. KEHITTÄMISTARPEET, TAVOITTEET, TOIMENPIDE-EHDOTUKSET JA VASTUUTAHOT 

 

Kehittämistarpeet, toimenpide-ehdotukset ja vastuutahot 

Seuraavaan taulukkoon on koottu Suupohjan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman strategisiin ta-
voitteisiin liittyvät konkreettiset toimenpide-ehdotukset vuosille 2015 – 2016, seuranta/indikaattorit, ja 
vastuutahot. 

 
1. YMPÄRISTÖ ON TURVALLINEN SEKÄ SOSIAALISESTI ETTÄ FYYSISESTI JA LASTEN JA NUORTEN TARPEET OTETAAN 

HUOMIOON  
 

KEHITTÄMISTARPEET JA 
TAVOITTEET  

TOIMENPIDE SEURANTA/INDIKAATTORI VASTUUTAHO 

Kiusaamisen tunnistaminen 

ja siihen puuttuminen ja 

ennaltaehkäiseminen 
 

Kiusaamisessa nollatoleranssi  

 

 

 

Kiinnitetään huomiota 

yhteisöllisyyteen ja yhdes-

sä tekemiseen; kiusaami-

sen puuttumiseen on 

toimintamalli kouluissa ja 

varhaiskasvatuksessa ja 

mallia noudatetaan; väli-

tön puuttuminen kiusaa-

miseen; koulutusta van-

hemmille ja kaikille lasten 

kanssa toimiville 

 

Kiusaaminen vähenee  
 

Kouluterveyskyselyt ja  

Kiva Koulu-kyselyt 

 

 

 

Sivistysjohtajat / rehtorit 

Varhaiskasvatusjohtajat 

”Koko kylä kasvattaa”- ajatus-

malli 

Opetetaan lapsille ja nuorille 

oikeaa, turvallista ja hyödyl-

listä netin ja median käyttöä.  

(kts.  mediakasvatus.fi) 

Vanhemmilla ja kasvattajilla 

on osaamista ja välineitä 

lasten opastamiseen 

 

Mediakasvatus huomioi-

daan varhaiskasvatuksessa 

ja perusopetuksessa 
 

Vanhemmille ja kasvattajil-

le annetaan tietoa ja väli-

neitä mediakasvatukseen 

 

 

Sisältyy VASUun / perus-

opetukseen 

kyllä / ei 
 

Vanhemmille ja kasvatta-

jille järjestetty tilaisuuk-

sia, kyllä / ei 

Sivistysjohtajat / rehtorit 

Varhaiskasvatusjohtajat 

 

Perhe- ja lähisuhdeväkivallan 

ehkäisy ja hoito 

Perhe- ja lähisuhdeväkival-

lan ehkäisy ja väkivaltaan 

puuttuminen kuuluu kaikil-

le.  

Lisätään työntekijöiden 

osaamista väkivallan tun-

nistamisessa, palveluista ja 

palveluihin ohjaamisesta.  

Tiedottaminen, lehtijuttu 

Perheväkivaltaan liittyvi-

en kotihälytysten määrä 

vähenee / tilastot 
 

Henkilöstölle järjestetty 

koulutusta, kyllä / ei 

Lasten, nuorten ja lapsiperhei-

den johtoryhmä 

 

 

 

          
 
 

2. VAHVISTETAAN LASTEN JA NUORTEN OSALLISUUTTA JA YHTEISÖLLISYYTTÄ IKÄTASOISESTI 
 

 KEHITTÄMISTARPEET JA TAVOIT-

TEET 
TOIMENPIDE SEURANTA/INDIKAATTORI VASTUUTAHO 

Lasten osallisuuden vahvis-

taminen 

 

Lasten kokemusten ja 

mielipiteiden huomioon 

ottaminen arjessa ja toi-

minnan suunnittelussa 

 

Johtoryhmä koordinoi 

kokonaisuutta ja ottaa 

vastaan ehdotuksia osalli-

suuden vahvistamisesta, 

Oppilastoimikuntien toi-

minta 

 

 

 

 

 

 

 

Kaikki lasten ja nuorten kans-

sa toimivat tahot 

 

Lasten, nuorten ja lapsiper-

heiden johtoryhmä  

NUKUTE -ryhmä Kauhajoella 

Teuvalla Teuva toimii-ryhmä 
 

Nuorisotyöntekijät, kouluter-
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vahvistetaan ammattilais-

ten osallisuutta, kuullaan 

mitä arjen ongelmia on ja 

miten niitä ratkaistaan, 

monialainen yhteistyö 

 

 

 

 

Lasten varhaiskasvatus-

suunnitelmat laadittu 

kyllä/ei 

 

Lasten päivittäinen kuu-

leminen ja osallistuminen 

veydenhoitajat ja kuraattorit 

muissa kunnissa 

 

Varhaiskasvatusjohtajat 

Nuorten osallisuuden vahvis-

taminen 

Nuorten kokemusten ja 

mielipiteiden huomioon 

ottaminen arjessa ja toi-

minnan suunnittelussa 

 

Johtoryhmä koordinoi 

kokonaisuutta ja ottaa 

vastaan ehdotuksia, vah-

vistetaan ammattilaisten 

osallisuutta, kuullaan mitä 

arjen ongelmia on ja miten 

niitä ratkaistaan, monia-

lainen yhteistyö 

 

Nuorten tieto- ja neuvon-

tapalvelun hankeselvittely 

 

Nuorisovaltuustojen toi-

minta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toteutunut kyllä/ei 

 

Kaikki lasten ja nuorten kans-

sa toimivat tahot 

 

Lasten, nuorten ja lapsiper-

heiden johtoryhmä  

 

NUKUTE- ryhmä Kauhajoella 

Teuvalla Teuva toimii-ryhmä 
 

Nuorisotyöntekijät, kouluter-

veydenhoitajat ja kuraattorit 

muissa kunnissa  
 

Nuorisovaltuustot / nuorten 

edustajat 
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3. LASTEN JA NUORTEN KASVUSTA JA KEHITYKSESTÄ VASTAAVAT VANHEMMAT JA HEITÄ TUETAAN KASVATUSTEH-
TÄVÄSSÄÄN 
 

KEHITTÄMISTARPEET JA  
TAVOITTEET 

TOIMENPIDE SEURANTA/INDIKAATTORI VASTUUTAHO 

Vanhemmuuden tukeminen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiedon välittäminen  

 

 

 

 

 

 

 

Palveluneuvonta 

Laajennetun perhe-

valmennuksen uudelleen-

arviointi, miten valmen-

nukseen saataisiin enem-

män vanhempia mukaan 

 

Lapsiperheiden kotipalve-

lun järjestäminen lain 

vaatimalla tavalla 

 

MLL lastenhoitoapu 

 

Kasvatustietoutta 

vanhemmille lapsen eri 

ikävaiheissa yleisinä luen-

to- ja keskustelutilaisuuk-

sina 

Kasvatuskeskustelut var-

haiskasvatuksessa 

 

Nettisivujen ajan tasalla 

pitäminen  

Osallistujamäärä 
 

Palautekysely osallistujilta 

ja työntekijöiltä 

 

 

 

Tilastot 

Toteutunut kyllä/ei 

 

 

 

 

Luentojen / tilaisuuksien 

määrä / osallistujien mää-

rä 

 

 

 
 

 
 

Toteutunut kyllä/ei 

Neuvolan osastonhoitaja 

Lapsiperheiden  sosiaalityön 

johtava sosiaalityöntekijä 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varhaiskasvatusjohtajat 

Sivistysjohtajat / rehtorit 

Järjestöt 
 

 

 

 

 

 

Neuvolan osastonhoitaja 

Varhaiskasvatusjohtajat 

Sivistysjohtajat/rehtorit 

Sosiaalipalvelujohtaja 

 

Vanhemmuuden tukeminen 

muutostilanteissa 

 

 

 

 

 

Tukea ja ongelmien ehkäi-

syyn tähtäävää tietoa 

eroperheiden lapsille ja van-

hemmille 

 

Eroperheillä on saatavilla 

tietoa muutostilanteeseen 

liittyvistä haasteista ja 

palveluista esitteiden tai 

netin välityksellä 

 

 

Yhteistyötä Ensi- ja turva-

kotiyhdistyksen kanssa, 

yhdistys järjestää vertais-

ryhmätoimintaa eroper-

heiden lapsille ja van-

hemmille 

 

Riittävät matalan kynnyk-

sen palvelut 

 

Tapaamispaikkapalvelun 

järjestäminen 

 

Tiedot nettisivuilla ajan-

tasalla 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilastot ryhmien määristä 

ja kävijöistä 

 

lastenvalvojan tilastot 

 

Neuvolan osastonhoitaja 

Perheneuvola 

 

 

 

 

 Neuvolan osastonhoitaja 

Lapsiperheiden johtava 

sosiaalityöntekijä 

Varhaiskasvatusjohtajat 

Etelä-Pohjanmaan Ensi- ja 

turvakotiyhdistys 
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Vanhempien osallisuuden 

vahvistaminen 

  

Kasvatuskumppanuus 

 

 

 

 

 

 

 

Kasvatuskumppanuus-

koulutukset henkilöstölle, 

järjestetty kyllä / ei 

 

 

Sivistysjohtajat / rehtorit 

Varhaiskasvatusjohtajat 

 

 

 

 

4.PALVELUT JA PALVELUJÄRJESTELMÄ EDISTÄVÄT LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN HYVINVOINTIA JA TERVEYTTÄ 
JA ENNALTAEHKÄISEVÄT ONGELMIA 
 

KEHITTÄMISTARPEET JA TAVOIT-

TEET 
TOIMENPIDE SEURANTA/INDIKAATTORI VASTUUTAHO 

Palvelujen saaminen 

eheäksi toiminnalliseksi 

kokonaisuudeksi yli 

sektori- ja aluerajojen 

 

Perheet saavat tarvitse-

maansa tukea matalan 

kynnyksen palveluna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lasten ja nuorten poikki-

hallinnollinen johtoryhmä 

ohjaa ja koordinoi palvelu-

jen kokonaisuutta  
 

 

Uuden sosiaalihuoltolain 

perhepalvelut  

Lapsiperheiden kotipalve-

lun tarpeeseen vastaami-

nen 
 

 

Perheiden palvelujen ko-

koaminen perhekeskus-

toimintamallin alle, jatke-

taan suunnittelua 

Teuvalla jo toimii pieni 

perhekeskus  
 

 

 

Yhteisistä tavoitteista sovittu ja 

palvelut yhteensovitettu 

Kyllä/ei 
 

 

 

 

 

 

 

Palveluun on pystytty vastaa-

maan 

Kyllä/ei 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Lasten, nuorten ja lapsi-

perheiden johtoryhmä  

 

 

 

 

 

 

 

Sosiaalipalvelujohtaja 

Huolten varhainen 

tunnistaminen 
 

Monialaisen työskentelyn 

tehostaminen ja uudet 

toimintatavat 

Vuonna 2015 aloitetaan 

erilaisten työparityösken-

telymallien  kokeilu havai-

tuissa ongelmatilanteis-

sa(varhaiskasvatus, nuori-

sotyö, koulutoimi, tervey-

denhoito, sosiaalityö, kol-

mas sektori) 

 

Toteutunut kyllä/ei Lasten, nuorten ja lapsi-

perheiden johtoryhmä  

 

 

 

 

 

 

 

 

Psykososiaalisten palvelu-

jen riittävyys ja monipuoli-

suus 

 

 

 

 

 

Turvataan riittävät psyko-

logipalvelut 
 

Turvataan riittävät lääkäri-

palvelut lapsille ja nuorille 

 

Turvataan riittävät nuori-

sotyön palvelut 

 
 

Virat ja toimet täynnä ja selkeät 

toimenkuvat 
 

 

Lasten ja nuorten kokemus 

palvelujen saatavuudesta 

paranee kouluterveyskyselyssä 

2013 
 

 

 

Lasten, nuorten ja lapsi-

perheiden johtoryhmä 

Hoitotyön johtaja 

Sosiaalipalvelujohtaja 

Sivistysjohtajat / rehtorit 
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Seurataan terveydenhoita-

jaresurssin lisäämisen 

vaikutusta  

 

 

 

 
 

 

Nuorten syrjäytymisen 

ehkäiseminen 

 

 

 

 

 

Koulutuksen ulkopuolelle 

jäävien / koulutuksen 

keskeyttäneiden nuorten 

löytäminen ja ohjaaminen 

 

Nuorten työpajatoiminnan 

jatkaminen ja kehittämi-

nen 

Etsivä nuorisotyö 
 

 

Koulutuksen ulkopuolelle jäävien 

lukumäärä vähenee / tilastot 

 

Nuorisotyöttömyys vähe-

nee/tilastot 

 

 

Etsivän nuorisotyön ja työpaja-

toiminnan asiakkaat/tilastot 

Sivistysjohtajat 
 

Sosiaalipalvelujohtaja 

 

Erityisnuorisotyö 

 

Etsivä nuorisotyö 

 

Palvelukeskus Trilla 

(työpajatoiminta ja etsivä 

nuorisotyö) 

Kauhajoen kaupunki 

(etsivä nuorisotyö) 

Lasten ja nuorten tervey-

den tukeminen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lasten ja nuorten päihtei-

den käytön ehkäiseminen 

Tupakoinnin ja huumeiden 

käytön lopettamiseen 

tähtäävät tukitoimet 

Yli- ja alipainoisten lasten 

ja nuorten hoitopolkumalli 

on käytössä 
 

 

Terveyttä edistävien ruo-

kailu ja liikuntatottumus-

ten juurruttaminen var-

haiskasvatuksessa ja pe-

ruskoulussa 

 

Hyötyliikuntaa koulumat-

koilla,  

Liikuntakerhot kouluissa 

 

Yhteistyö koulujen ja lii-

kuntapalvelujen  välillä 

tehostuu 

 

Huomioidaan päihde ja 

mielenterveysstrategian 

suositukset ja ehkäisevän 

päihdestrategian suosituk-

set 

Turvataan ehkäisevän 

päihdetyön toimintamah-

dollisuudet ja varataan 

määrärahaa ehkäisevään 

työhön.  

Yhteistyön tiivistäminen 

eri toimijoiden kesken  

 

 

 

 

Ylipaino vähenee 
 

 

Kouluterveyskyselyjen kautta 

saatava tilastotieto las-

ten/nuorten terveydestä 
 

 

Liikkuminen lisääntyy 

 

Neuvokas-perhekortti käytössä  

 

 

 Kouluterveyskyselyt, onko toi-

milla ollut vaikutusta 

 

 

 

 

 

Lasten ja nuorten päihteiden 

käyttö vähenee.  

Tupakoinnin väheneminen 

Huumeiden käytön vähenemi-

nen 

Tilastot 

Kouluterveyskyselyt 

 

 

Hoitotyönjohtaja 

Neuvolan osastonhoitaja 

 

 

 
 

Sivistysjohtajat/rehtorit 
 

Liikuntatoimien henkilöstö 

 

 

 

 

 

 

Sivistysjohtajat/rehtori 

Kouluterveydenhoitajat 

 

 

Lasten, nuorten ja lapsi-

perheiden johtoryhmä  

 

Päihdehuollon ohjaajat 
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4. LASTEN JA NUORTEN TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA KORJAAVAT PALVELUT OVAT RIITTÄVIÄ, VAIKUTTAVIA JA 
LAADUKKAITA 

 

KEHITTÄMISTARPEET JA 
TAVOITTEET 

TOIMENPIDE SEURANTA/INDIKAATTORI VASTUUTAHO 

Kehitetään kotiin annetta-

via palveluja 

 

Kehitetään perhe-

kuntoutuksen malli llky:n 

omana toimintana 

Laitosmuotoisen perhekuntou-

tuksen ja lasten sijoituksentarve  

vähenee 
 

Ostopalvelut vähenevät, kus-

tannusten seuranta 

Lapsiperheiden johtava 

sosiaalityöntekijä  

Hoitotyön johtaja 

Perhehoitoa kehitetään  

 

Perhehoitajien rekrytointi, 

koulutus ja tuki 

Uusien sijaisperheiden määrä Lapsiperheiden johtava 

sosiaalityöntekijä 

Tukiperheitä ja tukihenki-

löitä lisätään 

Tukiperhekoulutus ja tuki-

henkilökoulutus 

Koulutus järjestetty, kyllä / ei 
 

Uusien tukihenkilöiden / 

perheiden määrä 

Lapsiperheiden johtava 

sosiaalityöntekijä 

Sosiaalityön riittävyyden 

varmistaminen 

Turvataan riittävät sosiaa-

lipalveluiden resurssit 

 

Asiakkaat / sosiaalityöntekijä 

 

Lasten, nuorten ja lapsi-

perheiden johtoryhmä  

Sosiaalipalvelujohtaja 

 
 
 
 
 

5.Suunnitelman päätöksenteko ja seuranta  
 
Tästä suunnitelmasta poimitaan keskeiset tavoitteet ja toimenpiteet kuntien hyvinvointikertomuksiin, 
jotka valtuustot hyväksyvät. 
 
Suunnitelma esitetään tiedoksi Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän johtokunnalle, yhteistoi-
mintalautakunnalle sekä kuntien kunnanhallituksille.  
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Liite 1. Kouluterveyskyselyn 2013 ilonaiheet ja huolenaiheet 
 

Ilon ja huolenaiheissa painotetaan muutosta kahden viimeisimmän kyselyvuoden välillä, mutta myös tär-
keimmät erot maakuntaan verrattuna on otettu huomioon.  

 
ILONAIHEET HUOLENAIHEET 
Isojoki/Peruskoulussa 
 
Muutokset pidemmällä aikavälillä 

• Tietoisuus tavoista vaikuttaa koulun asioi-
hin lisääntyi 

 
 
 
 

Isojoki/Peruskoulussa 
 
Muutokset verrattuna edelliseen kyselyvuoteen 

• Perheen yhteinen ateriointi iltaisin vähentyi 
• Koulutyön määrä koettiin yleisemmin liian suu-

reksi 
• Useiden oireiden kokeminen päivittäin lisääntyi 
• Päivittäin koettu väsymys lisääntyi 
• Viikoittain koetut niska- tai hartiakivut lisään-

tyivät 
• Viikoittain koettu päänsärky yleistyi 
• Koulu-uupumus lisääntyi 
• Hampaiden harjaamista laiminlyötiin yleisem-

min 
• Ruutuaika arkipäivisin lisääntyi 
• Kouluterveydenhoitajan vastaanotolle pääsy 

koettiin vaikeammaksi 
 

Muutokset pidemmällä aikavälillä 
• Kouluterveydenhoitajan vastaanotolle pääsy 

koettiin vaikeammaksi 
• Koulupsykologin vastaanotolle pääsy koettiin 

vaikeammaksi 
Kauhajoki/ peruskoulussa 
 
Muutokset verrattuna edelliseen kyselyvuoteen 

• Keskusteluvaikeudet vanhempien kanssa 
vähentyivät 

• Perheen yhteinen ateriointi iltaisin lisään-
tyi 

• Läheiset ystävyyssuhteet yleistyivät 
• Fyysistä uhkaa koettiin vähemmän 
• Toistuva rikkeiden teko vähentyi 
• Koulun fyysiset työolot koettiin parem-

miksi 
• Koulutapaturmat vähentyivät 
• Koulun työilmapiiri parani 
• Kuulluksi tuleminen koulussa lisääntyi 
• Koulukiusatuksi joutuminen vähentyi 
• Tietoisuus tavoista vaikuttaa koulun asioi-

hin lisääntyi 
• Useiden oireiden kokeminen päivittäin 

vähentyi 
• Viikoittain koettu päänsärky vähentyi 
• Koululounaan syöminen päivittäin lisään-

tyi 
• Hampaiden harjaamistottumukset parani-

vat 
• Liikunnan harrastaminen vapaa-ajalla li-

sääntyi 
• Humalajuominen vähentyi 

Kauhajoki/peruskoulussa 
 
Muutokset verrattuna edelliseen kyselyvuoteen 

• Viikoittain koetut niska- tai hartiakivut lisään-
tyivät 
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• Kouluterveydenhoitajan vastaanotolle 
pääsy koettiin helpommaksi 

• Koulukuraattorin vastaanotolle pääsy ko-
ettiin helpommaksi 

• Koulupsykologin vastaanotolle pääsy koet-
tiin helpommaksi 
 

Kauhajoki/lukio 
 
Muutokset verrattuna edelliseen kyselyvuoteen 

• Vanhempien tupakointi vähentyi 
• Perheen yhteinen ateriointi iltaisin lisään-

tyi 
• Läheiset ystävyyssuhteet lisääntyivät 
• Fyysistä uhkaa koettiin vähemmän 
• Kuulluksi tuleminen koulussa lisääntyi 
• Koulutyön määrä koettiin kohtuullisem-

maksi 
• Lintsaaminen vähentyi 
• Tietoisuus tavoista vaikuttaa koulun asioi-

hin lisääntyi 
• Kouluterveydenhoitajan vastaanotolle 

pääsy koettiin helpommaksi 
• Koululääkärin vastaanotolle pääsy koettiin 

helpommaksi 
• Koulukuraattorin vastaanotolle pääsy ko-

ettiin helpommaksi 
• Koulupsykologin vastaanotolle pääsy koet-

tiin helpommaksi 
• Koulunkäynnin vaikeuksiin saatiin ylei-

semmin apua 
 
Muutokset pidemmällä aikavälillä 

• Tietoisuus tavoista vaikuttaa koulun asioi-
hin lisääntyi 

 
 
 
 
 
 
 
Kauhajoki/lukio 

• Vanhempien työttömyys lisääntyi 
• Vanhemmat tiesivät huonommin lapsensa vii-

konloppuiltojen viettopaikan 
• Koulun fyysiset työolot koettiin puutteellisem-

miksi 
• Koulun työilmapiiri heikkeni 
• Useiden oireiden kokeminen päivittäin lisääntyi 
• Viikoittain koetut niska- tai hartiakivut lisään-

tyivät 
• Viikoittain koettu päänsärky yleistyi 
• Koulu-uupumus lisääntyi 
• Ylipainoisia oli enemmän 
• Koululounaan syöminen päivittäin vähentyi 
• Ruutuaika arkipäivisin lisääntyi 
• Päivittäinen tupakointi lisääntyi 
• Huumekokeilut lisääntyivät 
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Teuva/peruskoulussa 
 
Muutokset verrattuna edelliseen kyselyvuoteen 

• Vanhempien työttömyys vähentyi 
• Vanhemmat tiesivät paremmin lapsensa 

viikonloppuiltojen viettopaikan 
• Keskusteluvaikeudet vanhempien kanssa 

vähentyivät 
• Koulun fyysiset työolot koettiin parem-

miksi 
• Koulutyön määrä koettiin kohtuullisem-

maksi 
• Tietoisuus tavoista vaikuttaa koulun asioi-

hin lisääntyi 
• Aamupalan syöminen arkisin lisääntyi 
• Päivittäinen tupakointi vähentyi 
• Huumekokeilut vähentyivät 
• Koulukuraattorin vastaanotolle pääsy ko-

ettiin helpommaksi 
 
 
 
 
 
 
Teuva/lukiossa 
 
Muutokset verrattuna edelliseen kyselyvuoteen 

• Keskusteluvaikeudet vanhempien kanssa 
vähentyivät 

• Kuulluksi tuleminen koulussa lisääntyi 
• Useiden oireiden kokeminen päivittäin 

vähentyi 
• Aamupalan syöminen arkisin lisääntyi 
• Koululounaan syöminen päivittäin lisään-

tyi 
• Ruutuaika arkipäivisin vähentyi 
• Koulukuraattorin vastaanotolle pääsy ko-

ettiin helpommaksi 
• Koulupsykologin vastaanotolle pääsy koet-

tiin helpommaksi 
Näiden esiintyvyys hyvin pieni (alle 0,5%) vuonna 
2013 

• Koulukiusattuna vähintään kerran viikossa 
 

Teuva/peruskoulussa 
 
Muutokset verrattuna edelliseen kyselyvuoteen 

• Perheen yhteinen ateriointi iltaisin vähentyi 
• Fyysistä uhkaa koettiin yleisemmin 
• Koulutapaturmat lisääntyivät 
• Koulun työilmapiiri heikkeni 
• Opiskeluun liittyvät vaikeudet lisääntyivät 
• Lintsaaminen lisääntyi 
• Useiden oireiden kokeminen päivittäin lisääntyi 
• Päivittäin koettu väsymys lisääntyi 
• Viikoittain koetut niska- tai hartiakivut lisään-

tyivät 
• Koulu-uupumus lisääntyi 
• Humalajuominen lisääntyi 
• Kouluterveydenhoitajan vastaanotolle pääsy 

koettiin vaikeammaksi 
• Koululääkärin vastaanotolle pääsy koettiin vai-

keammaksi 
• Koulupsykologin vastaanotolle pääsy koettiin 

vaikeammaksi 
 

 
 
 
Teuva/lukiossa 
 
Muutokset verrattuna edelliseen kyselyvuoteen 

• Vanhempien työttömyys lisääntyi 
• Koulutyön määrä koettiin yleisemmin liian suu-

reksi 
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TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä
Kunnanvaltuusto 14.12.2015 66 §

Teuvan kunnan hyvinvointikertomus

Dnro D/291/00.01.02/2015

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

Khall 215 §
7.12.2015 Terveydenhuoltolaki (1326/2010) edellyttää, että kunnan on seurattava

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

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

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

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

Teuvan kunnan hyvinvointikertomuksen vuosittainen raportti on esityslistan
liitteenä.

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

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin.
_____________

Kvalt 66 §
14.12.2015 Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
Liite ____________
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TEUVAN KUNNAN HYVINVOINTIKERTOMUS 

Vuosittainen raportti vuosilta 2014-2015 ja suunnitelma vuodelle 2016 

OSA I PÄÄTTYNEEN JA KULUVAN VUODEN ARVIOINTI JA RAPORTOINTI  

1. Hyvinvointitiedon ja tehtyjen toimenpiteiden arviointi, yhteenveto ja 
johtopäätökset  

Keskeisimmät muutokset paketin Kunnan rakenteet, talous ja elinvoima 

hyvinvointitiedossa 

Työikäisen väestön väheneminen on jatkunut edelleen. Samalla työvoiman ulkopuolella olevien 
teuvalaisten määrä suhteessa varsinaiseen työvoiman määrään on kasvanut. Huoltosuhde on Teuvalla 
selvästi korkeampi kuin verrokeilla. Positiivista on, että ikäluokka 0-6-vuotiaat on kasvanut vuodesta 2009 
vuoteen 2013.  

 

25 - 64-vuotiaat, % väestöstä 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Teuva - - - 48,7 49,2 48,7 47,6 47,7 46,8 46,3 

2000-5999 asukasta - - - 51,32 51,27 50,94 50,44 49,89 49,33 48,7 

6000-9999 asukasta - - - 51,63 51,66 51,39 50,85 50,29 49,77 49,29 

Sastamala - - - 50,9 51,1 51 50,5 49,8 49,6 49,1 

Suupohjan seutukunta - - - 51 51,1 50,6 50 49,6 49 48,6 

Etelä-Pohjanmaa - - - 51,1 51,2 51 50,5 50 49,4 49 

Koko maa - - - 54,2 54,1 53,7 53,2 52,6 52,2 51,8 

Ähtäri - - - 51,2 51,3 51 50,2 49,5 48,7 47,9 

Kunnan väkiluku on jatkanut vähenemistään. Yhtenä syynä tähän on kuntien välisen 
nettomuuton kehittyminen negatiiviseen suuntaan. Toisena syynä on kuolleiden määrän enemmyys 
suhteessa syntyneisiin vauvoihin.  Raportilla syntyneiden enemmyyttä kuvaavan indikaattoriarvo on 
heikentynyt selvästi vuonna 2013, mutta indikaattorin vuosivaihtelu on voimakasta. 
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Huoltosuhde, demografinen 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Teuva - - - 66,1 66,6 69,6 72,8 74,1 77,5 80,4 

2000-5999 asukasta - - - 62,17 62,6 63,83 65,7 67,79 70,22 72,76 

6000-9999 asukasta - - - 60,25 60,44 61,35 63,28 65,26 67,28 69,16 

Sastamala - - - 62,1 62 62,5 63,7 65,9 67,5 69,3 

Suupohjan seutukunta - - - 59 59 60,9 62,6 63,8 65,8 68 

Etelä-Pohjanmaa - - - 57,3 57,4 58,5 60 61,7 63,5 65 

Koko maa - - - 50,3 50,6 51,6 52,9 54,3 55,8 57,1 

Ähtäri - - - 58,8 59,7 60,8 63 65,4 69,1 72,3 

Verotulot kehittyivät hyvin vuonna 2013 nousten noin 1,5 milj. euroa edelliseen vuoteen verrattuna. 
Vuonna 2014 verotulojen kehitys tasaantui, eikä nousua edelliseen vuoteen nähden ollut. Valtionosuuksien 
määrä suhteutettuna kunnan nettokustannuksiin on jatkanut nousuaan ollen yli 50 prosenttia. 

 

 

Valtionosuudet yhteensä euroa / 
asukas 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Teuva - - - - 2262 2471 2626 2711 3049 3216 

2000-5999 asukasta - - - - 2144,63 2338,41 2538,32 2615,97 2756,25 2865,59 

6000-9999 asukasta - - - - 1959,24 2105,4 2211,62 2200,54 2361,12 2434,81 

Sastamala - - - - 1829 2003 2149 2265 2344 2404 

Suupohjan seutukunta - - - - 2192 2354 2537 2635 2801 2805 
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Etelä-Pohjanmaa - - - - 1808 2005 2102 1996 2209 2223 

Koko maa - - - - 1206 1291 1383 1418 1487 1520 

Ähtäri - - - - 2070 2133 2315 2537 2526 2695 

Vuosikatteella mitattuna kunnan talous kehittyi parempaan suuntaan vuonna 2013. Vuosikate on noussut 
ylijäämäiseksi, mutta indikaattori on edelleen verrokkeihin nähden heikoin. Vaikka talouden kehitys on ollut 
edellisiin vuosiin verrattuna parempaa, tilanne on edelleen huono. 

 

Vuosikate, % poistoista 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Teuva - - - - 159,2 90,1 79,4 -102,5 -82,2 7 

2000-5999 asukasta - - - - 136,2 157,88 211,05 115,57 58,81 115,92 

6000-9999 asukasta - - - - 145,56 154,81 186,89 95,58 55,41 95,49 

Sastamala - - - - 147,6 215,9 192,1 104 105,2 74,7 

Suupohjan seutukunta - - - - 92,3 66,8 85,8 -23 -24,7 81,1 

Etelä-Pohjanmaa - - - - 119,7 129,2 143,2 -2,3 19,7 36,7 

Koko maa - - - - 122,6 108,9 145,4 118,1 71,1 100,2 

Ähtäri - - - - 217,8 111,5 156,6 138,1 57,8 148,4 

Kunta oli käytännössä velaton vuoteen 2011 saakka. Vuodesta 2012 alkaen lainan määrä on kasvanut 
voimakkaasti ja vuonna 2013 se nousi verrokkeihin nähden keskimääräiselle tasolle. Lainan määrä on 
jatkanut kasvuaan vuoden 2013 jälkeenkin. 

 

 

Verotulot, euroa / asukas 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
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Teuva - - - - 2516 2498 2520 2642 2635 2949 

2000-5999 asukasta - - - - 2609,4 2642,02 2715,48 2796,04 2838,66 3062,22 

6000-9999 asukasta - - - - 2790,76 2824,88 2913,48 3007,45 3059,13 3285,98 

Sastamala - - - - 2643 2659 2715 2780 2892 3111 

Suupohjan seutukunta - - - - 2502 2519 2623 2714 2764 2983 

Etelä-Pohjanmaa - - - - 2723 2729 2798 2899 2955 3143 

Koko maa - - - - 3291 3291 3414 3530 3560 3787 

Ähtäri - - - - 2925 2825 2846 2954 2963 3235 

 

 

Valtionosuudet, % nettokustannuksista 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Teuva - - - - 48,6 49,3 50,4 47,1 50,1 50,6 

2000-5999 asukasta - - - - 45,26 47,17 49,34 47,78 47,43 47,51 

6000-9999 asukasta - - - - 41,85 43,02 43,95 41,7 42,28 41,82 

Sastamala - - - - 41,4 44,9 45,7 44,4 44,5 42,8 

Suupohjan seutukunta - - - - 46,4 47,1 48,5 47 47,2 46,5 

Etelä-Pohjanmaa - - - - 40 42,2 43,2 38,9 40,8 39,5 

Koko maa - - - - 26,6 27,3 28,6 28,1 28,1 27,8 

Ähtäri - - - - 43,1 42,9 45,3 46,6 45,4 46,1 

 

Keskeisimmät muutokset paketin Kaikki ikäryhmät hyvinvointitiedossa 

Niiltä osin kun tietoja on saatavina vuodelta 2014, muutos on ollut positiivista. Valtaosa indikaattoreista ei 
ole päivittynyt vuoden 2013 jälkeen. Useammassa kohdassa Teuvan tilanne on parempi kuin 
verrokkialueiden ja kohtuullisen hyvä. Ainoastaan kirjaston lainauslukujen kehitys on pääosin heikompaa 
kuin muilla alueilla. Kunnan laskeva väkimäärä ja vanheneva ikärakenne vaikuttavat tähän voimakkaasti. 
Tämä ei suoraan kerro kuntalaisten pahoinvoinnista. 

Kelan sairastavuusindeksi kertoo yleistilanteen kunnan sairastavuudesta. Aikasarja osoittaa onko kunta 
etääntynyt maan keskiarvosta vai lähestynyt sitä. Indeksin osista kaksi eli työkyvyttömyys ja 
pitkäaikaissairastavuus (erityiskorvausoikeudet) ovat rekisterikantamuuttujia ja vuodesta toiseen melko 
stabiileja. Kuolleisuus vaihtelee etenkin pienissä kunnissa vuodesta toiseen, minkä vuoksi laskelmissa on 
käytetty kolmen peräkkäisen vuoden keskiarvoa. 
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Teuvalla lukema on ollut loivassa nousussa vuodesta 2008 alkaen ja hieman yli maan keskiarvon, mutta on 
silti alle verrokkialueiden. Teuvalla ollaan siis kohtuullisen hyväkuntoisia. 

 

Kelan sairastavuusindeksi, ikavakioitu 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Teuva - - - 98,3 100,2 101 100,7 103,8 104,8 104,9 

2000-5999 asukasta - - - 110,08 110,29 111,19 110,59 111,15 111,42 111,74 

6000-9999 asukasta - - - 108,44 107,74 107,19 107,06 106,7 106,68 106,29 

Sastamala - - - 100,1 102,5 104,3 107 106 106,6 106,3 

Suupohjan seutukunta - - - - - - - - - - 

Etelä-Pohjanmaa - - - - - - - - - - 

Koko maa - - - - - - - - - - 

Ähtäri - - - 111,1 111,9 115 113 111,8 108,1 109,9 

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

Yhtenä painopistealueena ja tavoitteena ollut päihteiden käytön väheneminen näkyy lievänä 
alkoholijuomien oston laskuna tilastoissa. Vuosi 2011 on ollut jonkinlainen taitekohta, jonka jälkeen 
alkoholia on myyty hieman vähemmän kuin edellisenä vuonna. Tähän tosin voi vaikuttaa vuoden 2012 
jälkeiset alkoholiveron nostot. Juomaa on ostettu muualta kuin paikallisesta Alkosta. 
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Rattijuopumustapaukset ovat kääntyneet lievään nousuun vuodesta 2011 lähtien, mikä kertoo alkoholin 
kulutuksesta päin vastaista kuin myynnin väheneminen. Huumausainerikosten määrä on sen sijaan laskenut 
huomattavasti edellisestä vuodesta katkaisten samalla useita vuosia jatkuneen nousujohteisen kehityksen. 
Laskua on myös koko Suupohjan alueella. 

 

Poliisin tietoon tulleet kaikki huumausainerikokset / 1 
000 asukasta 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 201
4 

Teuva - - - 0,8 0,2 1 1,2 2,4 2,7 0,9 

2000-5999 asukasta - - - 1,56 1,35 1,3 1,66 1,41 1,5 1,7
3 

6000-9999 asukasta - - - 1,24 1,54 1,4 1,73 1,39 2,1 1,5

9 

Sastamala - - - 1 3,2 1,5 3,2 3 2 1,9 

Suupohjan seutukunta - - - 1,3 1,7 1,7 2,6 1,7 3,5 1,5 

Etelä-Pohjanmaa - - - 1,8 2,1 2,2 2,6 2 3 2,8 

Koko maa - - - 2,9 3,5 3,7 3,8 3,7 4,2 4 

Ähtäri - - - 2,7 3,8 2,9 2,5 0,2 0,8 1,1 

 

Keskeisimmät muutokset paketin Lapset, varhaisnuoret ja lapsiperheet 
hyvinvointitiedossa 

Keväällä 2015 toteutetussa kouluterveyskyselyssä sähköinen järjestelmä kaatui, eikä luotettavia 
kuntakohtaisia tuloksia ole saatavilla. Tästä syystä vuoden 2013 kouluterveyskyselyn tulokset ovat edelleen 
ajankohtaisia. 

Poliisin tietoon tulleet rattijuopumustapaukset / 1 000 
asukasta 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Teuva - - - - 3,8 2,7 2,2 1,9 2,1 2,3 

2000-5999 asukasta - - - - 4,73 4,33 4,14 4,11 3,54 3,54 

6000-9999 asukasta - - - - 5,22 4,65 4,17 4,08 3,65 3,5 

Sastamala - - - - 5,2 4,8 4 4,3 3,8 3,8 

Suupohjan seutukunta - - - - 6,1 4,2 3,4 3,3 3,1 3,3 

Etelä-Pohjanmaa - - - - 4,7 4,3 3,7 3,9 3,5 3,6 

Koko maa - - - - 4,8 4,4 3,9 4 3,5 3,3 

Ähtäri - - - - 5,9 3 2,9 3,3 2,5 3,5 
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Verrattaessa vuoden 2011 ja 2013 kouluterveyskyselyn tuloksia, niiden 8. ja 9. luokan oppilaiden osuus, 
joilla ei ole yhtään läheistä ystävää, on pysynyt ennallaan. Suunta on aikaisemmista vuosista puolittunut jo 
edellisessä kouluterveyskyselyssä, suunta on siis parempaan päin. 

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

 

Ylipaino, % 8. ja 9. luokan oppilaista 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Teuva - - - - - 12,7 - 18,3 - 19,3 

2000-5999 asukasta - - - - 16,63 17,79 17,67 18,77 - 19,73 

6000-9999 asukasta - - - - 18,49 16,57 16,19 18,95 - 19,47 

Sastamala - - - - - 19,8 - 20,3 - 20,8 

Suupohjan seutukunta - - - - - 20,9 - 20,6 - 19,2 

Etelä-Pohjanmaa - - - - - 17,8 - 19,4 - 19 

Koko maa - - - - 14,9 14,9 15,4 15,4 - 16,4 

Ähtäri - - - - - 21,7 - 17 - 16,8 

Kouluterveydenhoitajien suorittamissa terveystarkastuksissa on ollut havaittavissa, että vuoden 2013 
kouluterveyskyselyyn verrattaessa yläkouluikäisten ylipainoisuus on kääntynyt selvään laskuun ja vain 
muutama prosentti oppilaista on tällä hetkellä ylipainoisia. 

Viidesluokkalaisten terveystarkastuksista kootun painotilaston mukaan teuvalaisista viidesluokkalaisista n. 
90% on normaalipainoisia, ja n.10% ylipainoisia. Lihavia tai vaikeasti lihavia ei tilaston mukaan 
viidesluokkalaisissa ole (Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2015-2016). 
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Teuvalla 8. ja 9. luokan oppilaat syövät koululounaan selkeästi useammin kuin maassa keskimäärin. Yhtenä 
selittävänä tekijänä suunnan parantumiseen voi olla ko. ikäluokan osalta myöhäisempi ruokailuajankohta 
(v.2011 ruokailu n. klo 10.45, v.2013 n. klo 11.30). 

Edelliseen kyselyyn verrattuna myös hengästyttävän liikunnan määrä on pysynyt samana. 

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

 

 

Tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa, 

% 8. ja 9. luokan oppilaista 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Teuva - - - - - 22,3 - 13,5 - 23,9 

2000-5999 asukasta - - - - 16,73 15,06 15,26 14,9 - 12,45 

6000-9999 asukasta - - - - 17,68 16,91 16,75 16,62 - 12,76 

Sastamala - - - - - 20,1 - 17,5 - 15,6 

Suupohjan seutukunta - - - - - 21,4 - 26,2 - 24,4 

Etelä-Pohjanmaa - - - - - 19,3 - 19,1 - 14,1 

Koko maa - - - - 16,5 16,5 15,5 15,5 - 12 

Ähtäri - - - - - 12,2 - 11,6 - 9,4 

Varhaiskasvatuksessa on aloitettu kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelman laadinta. 

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

Aikaisemman kyselyn mukaan teuvalaiset nuoret kokevat vanhemmuuden puutetta yhä vähemmän ja 
tilanne on huomattavasti parempi kuin verrokkikunnissa. Oppilas- ja kouluterveyshuollon mukaan 
vanhempien tuen puute heijastuu lasten ja nuorten hyvinvointiin, mm. koulumenestykseen. 
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Vanhemmuuden puutetta, % 8. ja 9.luokan 
oppilaista 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Teuva - - - - - 17,2 - 18,5 - 7,8 

2000-5999 asukasta - - - - 21,88 19,3 23,7 19,19 - 18,56 

6000-9999 asukasta - - - - 25,27 19,82 25,42 19,93 - 18,5 

Sastamala - - - - - 25,7 - 20 - 17,3 

Suupohjan seutukunta - - - - - 19 - 18,6 - 12,8 

Etelä-Pohjanmaa - - - - - 19,5 - 19,7 - 17,6 

Koko maa - - - - 22,3 22,3 22,3 22,3 - 18,6 

Ähtäri - - - - - 19,8 - 15,8 - 13,2 

 
Teuvalla ja koko Suupohjassa lapsiperheet olivat saaneet kunnallista kodinhoitoapua verrokkikuntia 
vähemmän. Vuoden 2013 jälkeen palvelua on järjestetty tietyin kriteerein palvelusetelillä. 
Toimeentulotukea saavien lapsiperheiden määrä on Teuvalla kasvanut. Toimeentulotukea saavien 
lapsiperheiden osuus Teuvalla on pienempi kuin Suupohjassa ja hieman pienempi kuin koko maassa 
keskimäärin. 
Lastensuojelun avohuollon piirissä olevien osuus on pysynyt ennallaan. Lastensuojeluilmoitusten määrä 
kasvoi vuosina 2012-2013, mutta lähti laskuun vuonna 2014 (90 kpl). 
 

 

Kokeillut laittomia huumeita ainakin kerran, % 8. ja 
9. luokan oppilaista 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Teuva - - - - - 7,7 - 4,8 - 1 
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2000-5999 asukasta - - - - 4,78 3,69 6,04 4,28 - 5,96 

6000-9999 asukasta - - - - 5,41 4,13 6,99 5,7 - 7,34 

Sastamala - - - - - 6,6 - 10,8 - 12,1 

Suupohjan seutukunta - - - - - 5,1 - 5,5 - 4,6 

Etelä-Pohjanmaa - - - - - 3,6 - 5 - 5,1 

Koko maa - - - - 6,2 6,2 8 8 - 8,8 

Ähtäri - - - - - 2,8 - 3,1 - 5,6 

 

Erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettuja 16 - 24-

vuotiaita, % vastaavanikäisestä väestöstä 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Teuva - - - 4,5 3,6 3,5 4,5 6 6,2 5,8 

2000-5999 asukasta - - - 6,07 6,15 6,33 6,42 6,76 6,74 6,76 

6000-9999 asukasta - - - 6,15 6,37 6,48 6,39 6,72 6,98 6,97 

Sastamala - - - 5,6 5,5 5,8 5,6 6,3 6 6,6 

Suupohjan seutukunta - - - 6 5,3 5,7 6,3 7,1 7,1 6,7 

Etelä-Pohjanmaa - - - 5,6 5,6 5,7 5,8 6,1 6 6,1 

Koko maa - - - 5,4 5,5 5,6 5,7 6 6,1 6,3 

Ähtäri - - - 8,3 7,4 6,9 6,2 6,2 6,6 7,1 

 

Erikoissairaanhoidon avohoitokäynnit, 
lastenpsykiatria / 1 000 0 - 12-vuotiasta 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
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Teuva - - - - 46 65 74 62 54 121 

2000-5999 asukasta - - - - 156,7 166,58 163,15 170,32 187,2 186,29 

6000-9999 asukasta - - - - 117,93 131,57 147,67 160,68 168,8 172,48 

Sastamala - - - - 388 538 478 591 691 714 

Suupohjan seutukunta - - - - 98 118 133 179 171 163 

Etelä-Pohjanmaa - - - - 155 158 168 220 262 270 

Koko maa - - - - 182 198 209 214 222 232 

Ähtäri - - - - 46 47 36 68 228 83 

 

Erikoissairaanhoidon avohoitokäynnit, 

nuorisopsykiatria / 1 000 13 - 17-vuotiasta 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Teuva - - - - 230 183 300 559 644 958 

2000-5999 asukasta - - - - 381,86 408,48 428,49 510,02 547,4 601,24 

6000-9999 asukasta - - - - 297,78 347,66 394,92 469,45 522,86 539,36 

Sastamala - - - - 637 844 847 917 1063 1213 

Suupohjan seutukunta - - - - 251 427 470 766 790 837 

Etelä-Pohjanmaa - - - - 426 603 620 637 712 725 

Koko maa - - - - 564 615 682 762 826 877 

Ähtäri - - - - 174 272 211 262 464 335 

 

Psykiatrian laitoshoidon hoitopäivät 0 - 
16-vuotiailla / 1 000 vastaavanikäistä 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
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Teuva - - - - 120,6 0 0 35,5 74,7 201,5 

2000-5999 asukasta - - - - 167,7 141,84 152,58 166,79 140,14 146,34 

6000-9999 asukasta - - - - 150,58 143,62 125,68 119,45 153,23 117,14 

Sastamala - - - - 186 206,7 157,4 45,3 72,2 100,7 

Suupohjan seutukunta - - - - 169,5 190,7 191,6 93,6 141,4 148,7 

Etelä-Pohjanmaa - - - - 164,6 162,2 133,2 104,7 101,1 104,3 

Koko maa - - - - 160,5 151,8 142,4 135,7 128,5 116,7 

Ähtäri - - - - 91,8 120,6 94,6 81,5 50,4 27,5 

 

Keskeisimmät muutokset paketin nuoret ja nuoret aikuiset hyvinvointitiedoissa 

Nuorten ja nuorten aikuisten hyvinvoinnissa ei indikaattoripaketin tilastojen mukaan juurikaan ole 
tapahtunut muutoksia edellisestä vuodesta. Lisäksi tämän ikäryhmän osalta tilastojen antamat 
tiedot ovat erittäin niukat. Kouluterveyskyselyn tulokset on saatu viimeksi vuodelta 2013, joten ne 
on esitetty jo edellisessä kertomuksessa. 

 

 

16 - 24-vuotiaat, % väestöstä 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Teuva - - - 10,3 9,8 9,2 9,2 8,7 8,3 8,1 

2000-5999 asukasta - - - 9,08 8,97 8,89 8,75 8,59 8,34 8,12 

6000-9999 asukasta - - - 9,51 9,38 9,33 9,23 9,09 8,9 8,74 

Sastamala - - - 9,6 9,3 9,3 9,3 9,2 9 8,7 

Suupohjan seutukunta - - - 10,6 10,5 10,4 10,3 10,2 10,1 9,9 

Etelä-Pohjanmaa - - - 11,1 11 10,9 10,8 10,7 10,6 10,4 

Koko maa - - - 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 10,9 10,8 

Ähtäri - - - 10,7 9,8 10 9,8 9,9 9,4 9 

 

Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saavien 16-24 
vuotiaiden osuus vastaavanikäisestä väestöstä on kasvanut, mutta oli v. 2014 alle vastaavan 
kokoisten kuntien keskiarvon. 
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Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden vuoksi 
työkyvyttömyyseläkettä saavat 16 - 24-vuotiaat, % 
vastaavanikäisestä väestöstä 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Teuva - - - - 0 0 - 1 0,9 1,6 

2000-5999 asukasta - - - 1,35 1,22 1,38 1,53 1,46 1,51 1,73 

6000-9999 asukasta - - - 1 1,05 1,1 1,21 1,2 1,19 1,21 

Sastamala - - - 1,3 1,4 1,3 1,6 1,8 1,6 2,3 

Suupohjan seutukunta - - - 0,4 0,4 0,6 0,9 1 1,2 1,4 

Etelä-Pohjanmaa - - - 0,6 0,6 0,7 0,7 0,8 0,9 1 

Koko maa - - - 0,7 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 1 

Ähtäri - - - 1,1 1,1 0,9 0,6 0,8 0,7 1,3 

Erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettujen 16-24 -vuotiaiden osuus vastaavanikäisestä väestöstä 
on kehittynyt samansuuntaisesti edellisen tilaston kanssa. Kehitykseen johtaneita syitä voi olla 
useita, mm. diagnosoinnista aiheutuvat tekijät. 

 

Erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettuja 16 - 24-
vuotiaita, % vastaavanikäisestä väestöstä 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Teuva - - - 4,5 3,6 3,5 4,5 6 6,2 5,8 

2000-5999 asukasta - - - 6,07 6,15 6,33 6,42 6,76 6,74 6,76 

6000-9999 asukasta - - - 6,15 6,37 6,48 6,39 6,72 6,98 6,97 

Sastamala - - - 5,6 5,5 5,8 5,6 6,3 6 6,6 

Suupohjan seutukunta - - - 6 5,3 5,7 6,3 7,1 7,1 6,7 
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Etelä-Pohjanmaa - - - 5,6 5,6 5,7 5,8 6,1 6 6,1 

Koko maa - - - 5,4 5,5 5,6 5,7 6 6,1 6,3 

Ähtäri - - - 8,3 7,4 6,9 6,2 6,2 6,6 7,1 

Vaikka nuorten toimeentulotuen tarve on kasvanut vuodesta 2009 alkaen, lähti se laskuun v. 2012 
lähtien alittaen maan keskiarvon v. 2013. 

 

Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet 18 - 24-
vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Teuva - - - - - 1,4 1,9 3,4 3,8 3,2 

2000-5999 asukasta - - - - 2,14 2,99 2,93 2,98 2,7 2,93 

6000-9999 asukasta - - - - 2,6 2,97 2,82 2,99 3,1 3,34 

Sastamala - - - - 3,3 2,6 3,3 2,1 2,6 3,4 

Suupohjan seutukunta - - - - 2,7 3,1 2,9 3,5 3,7 4,3 

Etelä-Pohjanmaa - - - - 2 2,4 2,4 2,4 2,6 2,8 

Koko maa - - - - 2,4 2,9 3 2,9 3,1 3,4 

Ähtäri - - - - 1,4 1 1,6 3 3,4 3,6 

Turvallisuutta kuvaavat indikaattorit, kuten alioikeuksissa tuomitut 15 vuotta täyttäneet henkilöt 
/1000 vastaavanikäistä, rikoksista syyllisiksi epäillyt 15-17-vuotiaat vastaavanikäisestä väestöstä ja 
rikoksista syyllisiksi epäillyt 18-20-vuotiaat/1000 vastaavaikäistä, osoittavat Teuvalla merkittävästi 
verrokkeja parempaa tilannetta. 

Koulutuksen ulkopuolelle jääneiden 17-24 -vuotiaiden osuus vastaavaikäisestä väestöstä on 
pysytellyt usean vuoden ajan samalla tasolla ja arvo on hieman koko maan keskiarvoa parempi. 
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Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17 - 24-vuotiaat, % 
vastaavanikaisesta väestöstä 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Teuva - - - - 7 6,6 9 9,4 9,2 9,3 

2000-5999 asukasta - - - - 11,14 10,7 10,89 10,51 10,22 9,06 

6000-9999 asukasta - - - - 11,39 11,2 10,92 10,77 10,57 9,29 

Sastamala - - - - 13 11,7 11,7 11,4 10,7 8,8 

Suupohjan seutukunta - - - - 8,6 8,2 9 9,6 10,4 10,2 

Etelä-Pohjanmaa - - - - 8 7,7 7,9 7,6 7,8 6,9 

Koko maa - - - - 11,8 11,4 11,4 11,2 10,8 9,4 

Ähtäri - - - - 8,3 7,7 6,7 6,5 5,8 6 

 

Keskeisimmät muutokset paketin työikäiset hyvinvointitiedoissa 

Mielenterveysperusteisesti sairauspäivärahaa 25-64 -vuotiaiden osuudessa ei ole tapahtunut muutosta 
suuntaan eikä toiseen. Sairauspäivärahan saajia on vähemmän kuin Etelä-Pohjanmaalla, mutta enemmän 
kuin Suupohjan alueella. 

Mielenterveyden ja muiden käyttäytymisen häiriöiden vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saavien 25-64 -
vuotiaiden osuus on pysynyt lähes muuttumattomana viimeisen 5 vuoden aikana ja lähtenyt laskuun 
vuodesta 2012. Luvut ovat olleet kuitenkin suuremmat kuin muissa verrokeissa Suupohjaa lukuun 
ottamatta 

Positiivista on, että työkyvyttömyyseläkettä saavien kokonaisosuus on ollut laskusuunnassa vuodesta 2011. 
Mm. tuki- ja liikuntaelinsairauksien johdosta työkyvyttömyyseläkkettä saavien osuus Teuvalla on vähäistä 
verrattuna verrokkeihin. Ainoastaan koko maan arvo on pienempi. Keskimääräinen eläkkeelle siirtymisikä 
v. 2013 oli 60,9. Ainoastaan koko maan keskiarvo oli korkeampi, 61,5 vuotta. 

 

Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden 
vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saavat 25 - 64-

vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Teuva - - - 5,2 5,2 5,1 5,4 5,5 5,3 4,9 

2000-5999 asukasta - - - 4,86 4,92 5,02 4,96 4,9 4,87 4,82 

6000-9999 asukasta - - - 4,53 4,52 4,4 4,35 4,27 4,22 4,11 

Sastamala - - - 4,4 4,6 4,6 4,7 4,7 4,8 4,8 

Suupohjan seutukunta - - - 5,4 5,4 5,4 5,7 5,8 5,9 5,7 
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Etelä-Pohjanmaa - - - 4,7 4,7 4,7 4,6 4,6 4,6 4,5 

Koko maa - - - 3,9 3,9 3,9 3,8 3,8 3,7 3,7 

Ähtäri - - - 3,9 3,8 4,1 4 4,1 4,1 4,1 

Työttömien osuus työvoimasta oli 30.9.2015 9,9 %. Yli vuoden työttöminä olleiden osuus oli 16,3 %. Yli 50-
vuotiaisen osuus oli kaikista työttömistä 44,2 %. Pitkäaikaistyöttömien osuus vähentyi vuodesta 2012 
vuoteen 2014 (13,5 %), mutta on siitä jälleen noussut 16.3 %:iin (9/2015). Panostus työllisyystoimenpiteisiin 
on hidastanut kasvua. Vaikeasti työllistyvien osuus on ollut noususuunnassa.  

 

Pitkäaikaistyöttömät, % työttömistä 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Teuva - - - 8,7 4,8 10,6 16 17 15,2 13,5 

2000-5999 asukasta - - - 19,26 14,01 17,92 20,44 21,47 22,38 24,69 

6000-9999 asukasta - - - 17,73 12,39 16,42 19,35 20,43 21,74 24,65 

Sastamala - - - 19,2 7 10,3 12 14,7 14,3 24 

Suupohjan seutukunta - - - 11,4 7,8 11,4 12,2 12 12,4 12,1 

Etelä-Pohjanmaa - - - 16 11,6 17,5 17,4 17,4 17 17,9 

Koko maa - - - 21,4 15,7 20,4 23,4 24,2 25,1 27,8 

Ähtäri - - - 20,5 11,8 17,4 14,3 16 16,2 19,1 

Vuoteen 2014 saakka kunnat ovat maksaneet 500 pv. työmarkkinatukea saaneiden henkilöiden 
työmarkkinatuesta 50 %. Vuodesta 2013 alkaen kunnan maksama osuus on kasvanut. Suurin muutos on 
tullut vuoden 2015 alusta, jolloin kunta maksaa 300 pv. työmarkkinatukea saaneiden työmarkkinatuesta 50 
% ja 1000 pv. työmarkkinatukea saaneiden työmarkkinatuesta 70 %. 

Toimeentulotuen tarve kasvoi vuoteen 2013 saakka, mutta on ollut laskusuunnassa vuodesta 2013 alkaen.  
Laskua selittävät työllisyydenhoidon eteen tehdyt järjestelyt, toimeentulotukiohjeiden päivitys ja 
eläkeselvittelyt. Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet 25-64 -vuotiaiden prosenttiosuus lähti laskuun 
vuodesta 2012 ja oli v. 2013 sama kuin Suupohjassa ja Etelä-Pohjanmaalla. 
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Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet 25 - 64-
vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Teuva - - - 0,9 0,7 1,2 1,5 1,9 1,5 - 

2000-5999 asukasta - - - 1,2 1,32 1,29 1,28 1,23 1,18 - 

6000-9999 asukasta - - - 1,29 1,37 1,34 1,3 1,23 1,2 - 

Sastamala - - - 1,3 1,4 1,3 1,3 1,4 1,3 - 

Suupohjan seutukunta - - - 1,5 1,7 1,7 1,7 1,8 1,5 - 

Etelä-Pohjanmaa - - - 1,5 1,5 1,6 1,5 1,5 1,5 - 

Koko maa - - - 1,9 2,1 2,2 2,2 2,1 2,2 - 

Ähtäri - - - 0,9 0,9 0,8 0,9 1 1 - 

Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärikäynnit 50 - 64-vuotiailla / 1 000 vastaavanikäistä ovat laskeneet 
aina vuodesta 2008 ja olivat v. 2013 samalla tasolla Suupohjan kanssa. 

Tilastossa, joka osoittaa päihteiden vuoksi sairaaloiden ja terveyskeskusten vuodeosastoilla hoidossa olleita 
25 - 64-vuotiaat vastaavanikäistä asukasta kohti, sijoittui Teuva positiivisesti verrokkeihin nähden. 

Keskeisimmät muutokset paketin Ikäihmiset hyvinvointitiedossa  

Ikäihmisten suhteellinen osuus on viime vuosina kasvanut hillitysti, vaikka on verrokkeihin nähden korkein. 
Osuuden merkittävä kasvu tapahtuu vuoteen 2025 mennessä, jolloin osuus on ennusteen mukaan 19 % ja 
kasvaa vuoteen 2030 mennessä 21 %:iin.  

 

75 - 84-vuotiaat, % väestöstä 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
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Teuva - - - 9,5 9,7 9,9 9,9 10 9,9 10,3 

2000-5999 asukasta - - - 8,09 8,27 8,33 8,41 8,49 8,58 8,74 

6000-9999 asukasta - - - 7,51 7,42 7,42 7,46 7,5 7,6 7,68 

Sastamala - - - 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,2 8,4 

Suupohjan seutukunta - - - 8,1 8,1 8,1 8 8 8,1 8,3 

Etelä-Pohjanmaa - - - 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,3 

Koko maa - - - 5,9 5,9 6 6 6,1 6,2 6,2 

Ähtäri - - - 8,2 8,3 8,3 8,2 8,3 8,4 8,6 

 

 

85 vuotta täyttäneet, % väestöstä 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Teuva - - - 3,9 4 4,1 4,4 4,4 4,5 4,7 

2000-5999 asukasta - - - 2,64 2,82 3,02 3,13 3,26 3,42 3,62 

6000-9999 asukasta - - - 2,55 2,6 2,69 2,81 2,93 3,06 3,18 

Sastamala - - - 3 3,1 3,1 3,2 3,4 3,6 3,7 

Suupohjan seutukunta - - - 3,3 3,5 3,6 3,7 3,8 4 4 

Etelä-Pohjanmaa - - - 2,6 2,7 2,8 2,8 2,9 3,1 3,2 

Koko maa - - - 1,9 2 2,1 2,2 2,3 2,4 2,4 

Ähtäri - - - 3,2 3,2 3,3 3,3 3,5 3,8 3,9 

 

Kotona asui 75 vuotta täyttäneistä vuoden 2014 lopussa 91,2 %. Tavallisessa palveluasumisessa olevat 
lasketaan kotona asuviksi. Tavallista palveluasumista on vähennetty vuoden 2013 lopusta ja vähenee 
edelleen Llky:n palveluverkkosuunnitelman mukaisesti. Sen sijaan tehostettu palveluasuminen on 
merkittävästi noussut vuodesta 2012 (1,9 %) vuoteen 2013 (6,3 %). Vuoden 2014 lopussa osuus oli 6,9 %.  
 
Omaishoidon piirissä olevien osuus 75 vuotta täyttäneistä oli vuonna 2013 suurempi kuin verrokeissa. 
Osuus on edelleen noussut vuodesta 2013 vuoteen 2014 ollen 9,6 % suositusten ollessa 6-7 %.  
Säännöllistä kotihoitoa sai vuoden 2014 lopussa 10,5 % 75 vuotta täyttäneistä suositusten ollessa 13-14 %.  
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Vanhainkodeissa tai pitkäaikaisessa 
laitoshoidossa terveyskeskuksissa 
olevat 75 vuotta täyttäneet 31.12., 

% vastaavanikäisestä väestöstä 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Teuva - - - - 8,1 7,1 7,5 6,9 5,7 2,5 

2000-5999 asukasta - - - - 6,28 5,89 5,49 5,12 4,85 4,52 

6000-9999 asukasta - - - - 6,38 5,31 4,68 4,22 3,74 3,53 

Sastamala - - - - 5,5 5,4 5,1 5,2 4 1,3 

Suupohjan seutukunta - - - - 4,9 5 4,8 4,7 4,2 2,9 

Etelä-Pohjanmaa - - - - 5,9 5,6 5,2 4,5 4,5 3,7 

Koko maa - - - - 5,9 5,4 4,7 4,4 3,8 3,1 

Ähtäri - - - - 7,1 5 2,7 2,7 3,6 3,9 

 

Llky:n palveluverkkosuunnitelman mukainen osastojen erikoistuminen on toteutunut. Henriikkakoti on 
toiminut tehostetun palveluasumisen yksikkönä 1.1.2013 alkaen. Kotihoitoa on vahvistettu vuoden 2014 
aikana.  Osasto 1 on keskittynyt leikkausten jälkeiseen kuntoutukseen. Pitkäaikaisessa laitoshoidossa yli 75-
vuotiaista oli 31.12.2014 enää 1,8 %. 
 
Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärikäynnit ovat 65 vuotta täyttäneillä / tuhat asukasta pudonneet 
vuoden 2008 verrokkien korkeimmasta luvusta vuoteen 2013 mennessä verrokkien pienimpään Sastamalaa 
lukuun ottamatta.  Lääkäreiden ja hoitajien keskinäistä työnjakoa on kehitetty ja pitkäaikaissairauksia 
potevat henkilöt pyritään ohjaamaan hoitajille. 
 
Psykiatrian laitoshoidon tarve on ikäihmisillä merkittävästi vähentynyt vuoden sisällä (2012-2013) ollen 
kuitenkin vielä suurempaa kuin verrokkialueilla.  
 
Teuvalla verrokkialueisiin verrattuna ikääntyneillä ovat parhaat eläketulot, sillä pelkästään täyttä 
kansaneläkettä saavien osuus on verrokkeja pienempi. 
Kaiken kaikkiaan indikaattorien mukaan Teuvan ikäihmisten hyvinvoinnin tila on hyvä verrokkeihin nähden. 
 

 
Tehdyt toimenpiteet 

Hyvinvoinnin ja itsenäisen suoriutumisen edistäminen, terveyserojen kaventaminen 

 Terveysliikunnan toimenpideohjelma vuosille 2013-2015 on tehty 
 Teuva liikkuu - esite päivitetään 2 kertaa vuodessa  
 Kirjaston liikuntavälineitä on lainattu hyvin 
 Kirjasto ja Suomen Karvakaverit ry järjestävät yhteistyössä Lukukoira-toimintaa kaikille halukkaille. 

Toiminnalla edistetään lukemisharrastusta. 
 Kaikenikäisille tarkoitetun liikuntapuiston suunnittelu ei ole edennyt 
 Kansalaisopisto on järjestänyt nuorille suunnatun kokkikurssin keväällä ja syksyllä 2015 ja 

kokkiklubi miehille syksyllä 2015 
 Varhaiskasvatuksen henkilökunta on osallistunut koulutukseen uusista ravitsemussuosituksista. 

Päivähoidossa tarjottaviin aterioihin, erityisesti aamu- ja välipaloihin on kiinnitetty huomiota 
 Varhaiskasvatuksen eri yksiköissä on toteutettu Valon liikuntaseikkailuja 
 Yhtenäiskoulu ja liikuntatoimi on mukana "Liikkuva koulu" -hankkeessa, jonka yhtenä teemana on 

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

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

mahdollistunut uusien tilojen ja välineistön, sekä asiasta innostuneen opettajan myötä 
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 Seniorineuvonta eli ikääntyneiden ja heidän omaistensa ja läheistensä henkilökohtainen, yleisellä 
tasolla tapahtuva neuvonta ja ohjaus liittyen Llky:n palveluihin ja Kelan tukiin. Seniorineuvonta 
toteutui vuoden 2014 alusta päivätoiminnan ohjaajien vetämänä tavoitteena auttaa ja tukea 
ikääntyviä edistämään omaa terveyttään, hyvinvointiaan, toimintakykyään ja tukea siten kotona 
asumista ja omatoimisuutta 

 Vajaaravitsemus ja tehostettu ruoka  –koulutus järjestetty ikäihmisten palveluiden henkilökunnalle 
(Llky) sekä säännölliset neuvottelut keittiöiden ja ikäihmisten palvelujen edustajien kesken 
aloitettu 

 Terve Startti – Terve aikuinen – seudullinen hyvinvointikoulutuspäivä järjestettiin syyskuussa 2015 
 OSAKE -työpajasarja: Kotihoidon työntekijät kehittävät asiakaslähtöisiä työtapoja, joilla tuetaan 

asiakkaiden omatoimisuutta ja kuntoutumista sekä kotona selviytymistä (2015) 
 Ikäihmisten palvelualueella hoitohenkilökuntaa on koulutettu oppisopimuksella kuntoutuksen 

osaamisalaan 2014 

 Perusterveydenhuollossa toimivat erilaiset ryhmät, kuten elämäntaparyhmä, kipuryhmä, 
tulpparyhmä, savuton leikkaus/tupakasta irti ryhmä, savuton tulevaisuus ja RR-ryhmä. 
Elämäntaparyhmä on tavoitteelliseen toimintaan tähtäävä ja asiakkaan omahoitoa tukeva 
ryhmätoiminto. Ryhmä sopii niille asiakkaille, joilla on ylipainoa, lisääntynyt riski sairastua tyypin 2 
diabetekseen, kohonnut verenpaine tai kohonneet veren rasva-arvot. Elämäntaparyhmässä asiakas 
asettaa henkilökohtaiset tavoitteet elintapojensa muuttamiseksi. Tarkoituksena ovat ruoka- ja 
liikuntatottumusten muutokset pienin askelin. Ryhmä toimii keskustellen ja tarjoaa tukea ja keinoja 
elintapamuutoksen toteuttamiseen.  

 Uimahallilla toimii vesijuoksu- ja vesijumpparyhmät viikoittain miehille ja naisille ja eläkeläisille, 
kaikille ryhmille erikseen 

 Vesinyrkkeilyä on kerran viikossa  
 Kuntosalilla on oma vuoro eläkeläisille  
 Ui kesäksi kuntoon kampanja on järjestetty huhtikuulla 2015 
 Elolystit kesä- ja kulttuuritapahtumaviikko on järjestetty 
 Postilaatikkopyöräilyt on järjestetty kuntalaisten omaehtoisen liikunnan tukemiseksi 
  Uusien kuntalaisten palautekysely on käytössä.  
 Asiakastyytyväisyyskyselyt toteutetaan joka toinen vuosi osastoilla ja kotihoidossa, 

palveluasumisessa ja omaishoidossa (syksy 2014), mutta asiakaspalautelaatikot ovat 
jatkuvassa käytössä. 

Syrjäytymisen ehkäiseminen 

 Kansalaisopisto tarjoaa kaksi kurssia ilmaiseksi työttömille. 
 Pelikehityksen ja ohjelmoinnin peruskurssit, joita tänä syksynä on uutena tarjottu, ovat 

tavoittaneet hyvin nuoret miehet, jotka eivät muuten ole kovin hyvin edustettuna Kansalaisopiston 
toiminnassa. 

 Lasten, nuorten ja perheiden johtoryhmän toiminta on alkanut. Johtoryhmään kuuluu edustus 
kunnista ja LLKY:stä 

 KiVa -koulu toimintatavan juurruttamista on jatkettu tehostetusti 
 Oppilashuoltolaki on muuttunut 2014 ja sen puitteissa toimintatapoja on tarkistettu 
 Työpaja toimintaa on ollut sekä Teuvan pajalla että Taidepajalla/ etsivä nuorisotyö. Taidepajan 

ohjaajan palkkaukseen on saatu valtion avustusta. Seutukunnallisen Työpaja 2 – hankkeen projektit 
ovat loppuneet vuosien 2014 ja 2015 aikana.   

 Työttömien aktivointiaste on kuluvana vuonna 2015 ollut (1-6/2015) keskimäärin 49,48 %. 
 Neuvolan perhetyö on vakinaistettu ja lapsiperheiden kotipalvelu on aloitettu palvelusetelillä 
 Etsivä nuorisotyö (Llky) 
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Mielenterveyden edistäminen ja päihteiden käytön vähentäminen 

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

 Miehiä on houkuteltu liikkumaan kuntosalille ja uimahallille ilmaisilla vuoroilla 
 Kirjasto ja kansalaisopisto toimivat kaikkien ikäryhmien hyvinvoinnin edistämisen puolesta ja 

mielenterveyden edistäjinä 
 Päihdebussi on vieraillut koululla keväällä 2014 jakamassa informaatiota päihteiden haitoista 
 Päihdeterapeutti on vieraillut yläkoululla keväällä 2014 antaen oppilaille päihdevalistusta 
 Mielenterveys- ja päihdestrategian päivittäminen: seurantaryhmä päätti yhdistää mielenterveys- ja 

Päihdestrategian. Mielenterveys- ja päihdestrategia päivitetty keväällä 2015. 
 Parempi Arki-hanke alkanut v. 2015 tavoitteena löytää ja tunnistaa paljon palvelua käyttävät 

asiakkaat 
 Kotikuntoutusta ja mielen ensiapua on kehitetty ja integroitu toisiinsa (Llky) 
 Mielenterveys- ja päihdeSAS toimii koko Llky:n alueella 
 Lehtiharjun osastot lakkautettiin ja tilalle perustettiin tehostetun palveluasumisen yksikkö. 

Kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisen näkökulma huomioon kaikessa 
suunnittelussa 

 Vuosikellon käyttöönottoa hankaloittaa mm. indikaattoripakettien päivittymisen hitaus 
 Ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelma on valmistumassa 

 

OSA II TULEVAN VUODEN SUUNNITTELU 

2. Kuntastrategian painotukset ja linjaukset  

Teuvan kunnan strategia on laadittu tasapainotetun tuloskortin muotoon. Kunnanvaltuusto hyväksyi uuden 
tuloskortin kesäkuussa 2014.  

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

Voimassa olevassa kuntastrategiassa strategisia menestystekijöitä ovat toimintaympäristömuutosten ennakointi, 
kuntatalous, yhteistyö ja kumppanuus, toimiva ja ohjattavissa oleva palvelujärjestelmä, terveyden ja hyvinvoinnin 
edistäminen, yrittäjyyden vahvistaminen, vetovoima työikäisten ja nuorten keskuudessa sekä kiinteistöjen hallinta. 

Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä strategisiksi tavoitteiksi on asetettu hyvinvoinnin ja itsenäisen suoriutumisen 

edistäminen sekä terveyserojen kaventaminen, syrjäytymisen ehkäiseminen, mielenterveyden edistäminen ja 

päihteiden käytön vähentäminen. Kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisen näkökulma pyritään ottamaan huomioon 

kaikessa suunnittelussa. 

Strategisten tavoitteita toteutetaan hyvinvointisuunnitelman mukaisesti.  
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3. Hyvinvoinnin edistämistä tukevat ohjelmat ja suunnitelmat  

Talousarvio vuodelle 2015 ja taloussuunnitelma vuosille 2016-2017 
Turvallisuussuunnitelma  

Terveysliikunnan toimenpideohjelma 2013-2015 
Teuvan kulttuuristrategia 2012-2016  
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2015-2016 
Lastensuojelun avohuollon ja perhetyön kehittämisyksikköhankkeen loppuraportti 
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän mielenterveys- ja päihdestrategia  
Suupohjan alueen ehkäisevän päihdetyön strategia koulu- ja nuorisotyöhön vuosille 2009-2012 
Perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyn toimintaohjelma  
Neuvolan, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon sekä ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelma vuosille 2012 
-2013 yhteistyössä sosiaalitoimen ja sivistystoimen kanssa 
Yhdenvertaisuussuunnitelma  
Tasa-arvosuunnitelma  
Selevä Paletti -loppuraportti  
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4. Suunnitelma hyvinvoinnin edistämisestä tulevana vuonna  

1) Painopistealue ja kehittämiskohde/kohteet  

Hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen edistäminen, terveyserojen 
kaventaminen 

Tavoitteet  Toimenpiteet ja vastuutaho  Resurssit  Arviointimittarit  

Terveysliikunnan 

edistäminen 

Seuraavien ryhmien jatkumisen 

turvaaminen: 

a)Miesten vesijuoksu-, KKI-ryhmä, naisten 

hydrobic ja vesijuoksu, erityisryhmien 
ryhmät, lasten uimakoulut kesällä (ilmainen 
kuljetus), kuntosaliryhmät, urheiluseurojen 
järjestämät 

harrasteliikuntaryhmät,vesinyrkkeilyryhmä, 
lumikenkäily, kansalaisopiston järjestämät 
ryhmät. Perheliikuntatapahtumat. 

Liikuntakampanjat.  

b)Välineiden lainaus kirjastosta jatkuu- 

tiedottaminen 

c)Varhaiskasvatuksessa "Vauhti varpaat". 

d)Koulujen kerhotoiminnan kehittäminen. 
Välituntiliikunnan lisääminen. 

e)Liikuntasetelit ja-päivä kunnan 
hlökunnalle.  

f)Vertaisohjaajien hankinta. 

g)Markkinointi:Uimahallin vuokraaminen 

yhdistyksille ja yrityksille aukiolon 

a-b)Vapaa-aikasihteeri, kaksi 

ohjaajaa, KKI-ohjaaja 
hankerahoituksella, 
urheiluseurojen avustukset, 

kirjastonjohtaja, vapaa-
aikaltk, Kunnan rahoituksen 
kohdistumisen tarkistaminen 
latuverkostoon, uimahalli ja 

kuntosali, aineistohankinnat, 
ilmaiset kunnan 
liikuntatilat seuroille, kevyen 

liikenteen väylät ja 
kunnossapito 

c)Varhaiskasvatuksen 
henkilöstö 

d)Koulun uusien 
liikuntatilojen 
valmistuminen. Huomioidaan 
tuntikehyksessä. Välineistö 

e)Tykytoiminnan jatkuminen 
nykyisllä tasolla, Kunnan 

rahoituksen 
kohdistumisen tarkistaminen 
latuverkostoon 

a)Ryhmät toimii kyllä/ei 

Terveysliikunnan 
toimenpideohjelma 2013-2015 

a-j) THL:n ikävakioitu 
sairastavuusindeksi < (lähtötaso v. 
2010 91,9) Viimeisin tieto 

Kelan terveyspuntarin vakioitu 
kansantauti-indeksi v. 2014 104,9 
(on Etelä-Pohjanmaan keskiarvoa 

ja Suupohjan alueen kuntien 
arvoja parempi, koko maa= 100)  

b) Kirjaston liikuntavälineiden 
lainausmäärät 16.11.2015 66 kpl 

c)toteutunut kyllä/ei On toteutunut 

d) lisääntynyt Kyllä/ei On 

lisääntynyt 
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ulkopuolella 

h)Liikuntapalveluiden ja terveydenhuollon 
yhteistyön tehostaminen mm. 

liikuntaneuvontaa vahvistamalla, Neuvokas 

perhemenetelmä 

i)Terveysliikunnan toimenpideohjelma     
2013 - 2015 

j)Liikuntapuisto kaikenikäisille 

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

f) koulutus 

g) Yhdistykset ja yritykset, 
vapaa-aikaltk 

h) Kunnan ja Llky:n 
henkilöstö 

i-j) vapaa-aikasihteeri, 

vapaa-aikaltk, tekninen ltk, 
varhaiskasvatus- ja 
koulutusltk, seurat ja 

yhdistykset 

  

 

 

 

i) i)On tehty 

Terveellisen 
ravitsemuksen ja 
ravintotottumusten 

edistäminen 

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

b) Varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen 
sisältyy ruokakasvatus, jolla tuetaan lasten 
terveyttä edistäviä elintapoja ja perheiden 

kasvatustehtävää/varhaiskasvatuksen 
henkilökunta 

c)Menetelmän käyttöönotto ikäihmisten 
vajaaravitsemuksen tunnistamiseen/LLKY? 

e)Ikäihmisten ja omaisten ohjaus/LLKY? 

f)Elämäntaparyhmät 

terveyspalveluissa/LLKY 

g)Terveellisen ja edullisen ruoanlaiton 
kurssit eri väestöryhmille/kansalaisopisto 

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

a)Neuvokas perhe -
menetelmään koulutetut 
terveydenhoitajat 

b)henkilöstön koulutus 

c)Palvelu-

tarpeen kartoituksessa tms. 
tehdään arvio ? 

e-f)Llky:n palveluiden 
henkilökunta 

g)Kansalaisopisto, 3. sektori 

h)Shp:n 

ravitsemusterapeutti 

a-b,h) 
Neuvolan,kouluterveydenhuollon ja 
opiskelijoiden painotilastot, 

Kouluterveyskysely; 8. ja 9. luokan 
oppilaista ylipainoisia < 18,3 
%. Vuoden 2015 5. luokkalaisten 
painotilaston ja yläkoulun 

kouluterveyshuollon tarkastusten 
mukaan tilanne parantunut 
selkeästi vuodesta 2013  

b)Varhaiskasvatuksen 
henkilöstön koulutus uusista 

ravitsemussuosituksista on 
toteutunut v. 2015 

f) Kelan  terveyspuntarin 

ikävakioitu sairastavuus 
(kansantauti) indeksi   (v. 2011 
107,6), v. 2014 104,9 (voi vertailla 

kuntien kesken samana vuonna, ei 
lukujen kehitystä) 

g) Toteutunut kyllä/ei 

h) Tilaisuuksien määrä 
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Omatoimisuuden 
tukeminen ja 

vastuunottaminen 
itsestä 

a)Koti- ja koulukasvatuksen painottuminen 
vastuullisuuteen 

b)Kuntouttava työote ikäihmisten 

palveluissa 

c)Pitkäaikaissairaiden potilaiden hoitoa 
koskeva Terveyshyötymallin jatkuminen 

a) Vanhemmat ja koulun 
henkilökunta 

b) Ikäihmisten palvelujen 

henkilökunta 

c) Llky:n henkilökunta 

a) Kehityksen arviointi 

b)Kotona tai kodinomaisissa 
olosuhteissa asuu väh. 92 % 75-

vuotta täyttäneistä v. 2012 92,3 %  

v. 2014 91,3% 

c) hoito- ja palvelusuunnitelmien 
määrä 

2) Painopistealue ja kehittämiskohde/kohteet 

Syrjäytymisen ehkäiseminen 

Tavoitteet Toimenpiteet ja vastuutaho Resurssit Arviointimittarit 

Lasten ja nuorten 
hyvinvoinnin 

edistäminen ja 
vanhemmuuden 
tukeminen 

a)Varhainen puuttuminen ja matalan 
kynnyksen palvelut/Neuvola, 

varhaiskasvatus, koulu 

b)Vanhemmat saavat tukea 

kasvatustehtäväänsä ja vanhemmuutta 

tuetaan kasvatustehtävässä (neuvola, 
varhaiskasvatus, koulu, oppilashuolto, 
perheneuvola, sosiaalityö) 

c)Kiva koulu -kiusaamisen vastaisen 
toimintakulttuurin juurruttaminen 

käytäntöön kouluilla 

d)Neuvokas perhe -menetelmän käyttö 

äitiys- ja lastenneuvolassa/LLKY 

e)Poikkihallinnollisen johtoryhmän 

perustaminen 

a-b)Menetelmään 
koulutettu henkilökunta 

 a-c)Opettajat saaneet 
koulutusta 

d)Neuvolan 
terveydenhoitajat 

e)  Neuvolan, 
varhaiskasvatuksen, 
koulun,nuorisotoimen sekä 

sosiaali- ja 
terveydenhuollon johtavat 
viranhaltijat 

a-c)Koulutusta järjestetty kyllä/ei 

 c) Seuranta kouluterveyskyselyn 
perusteella, mutta tulokset vuodelta 
2013-> ei uutta tietoa, paitsi koulussa 

toteutetut sanalliset 

kyselyt. Positiivista, että kynnys 
ilmoittaa kiusaamistapauksista on 
madaltunut joka on hyvä asia. 

d) Aloitetaan tilastointi v. 2015 

e) Poikkihallinnollinen työryhmä 
perustettu ja toimii On perustettu 

Työttömien 
hyvinvoinnin 
edistäminen 

a) Pajatoiminta Taidepajalla alle 29-
vuotiaille nuorille. Etsivä nuorisotyö/LLKY 

 

a-b) Etsivän nuorisotyön 
työntekijä / 
3pv/vko/valtionapu 

 a-b) Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 
17-24 -vuotiaat, % vastaavaikäisestä 
väestöstä < 9,4 % (v. 2013) 
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b)Nuorisotakuun toteuttaminen/TE-
toimisto/LLKY/kunnat/yritykset 

c)Teuvan paja/LLKY 

d)Työttömien terveystarkastukset/Llky 

 

 

c) Teuvan paja työnjohtaja 

d) 1 sairaanhoitaja 
sairaanhoitaja LLKY:n 
alueella, joka tekee myös 

Teuvan asiakkaiden osalta 
tarkastukset. 

-etsivän nuorisotyön asiakasmäärä 

 

c) Kuntouttavassa työtoiminnassa 

olevien määrä 2013 39 henkilöä, 
2014 51 henkilöä , 31.8.2015 64 
henkilöä 

d)Tehtyjen terveystarkastusten määrä. 
Vuonna 2014 terveystarkastuksia oli 8 
asiakkaalle.  

Osallisuuden ja 
yhteisöllisyyden 
lisääminen 

a)Asiakaslähtöisyyden huomioiminen 
kaikessa toiminnassa/kunta/LLKY 

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

liikuntatoimi 

c)Ikäihmisten päivätoiminnan ja 
Maitolaituri-toiminnan vakiinnuttaminen/ 

LLKY 

d) Osallistumismaksujen alennukset 

työttömille/Kansalaisopisto/Kunta 

e) Nuorten tieto- ja neuvontatyön 

aloittaminen 

  

a-b) Henkilöstö 

c) Päivätoiminnan ohjaaja 

d) Kansalaisopiston ryhmät, 
uimahalli 

e) Nuorisotoimi 

a)Asiakas- ja kuntalaiskyselyt ja -
palautteet, kuulemistilaisuudet 
Kirjaston asiakaskysely toteutettu, 

samoin ikäihmisten palveluissa  

b) Toteutunut kyllä / ei Teuva 

Liikkuu -esite on päivitetty 

c) Osallistujien lukumäärä  

d) Osallistujien lukumäärä 

e) Toteutunut kyllä/ei 

  

  

3) Painopistealue ja kehittämiskohde/kohteet 

Mielenterveyden edistäminen ja päihteiden käytön vähentäminen 

Tavoitteet Toimenpiteet ja vastuutaho Resurssit Arviointimittarit 

Päihteettömyyden edistäminen a) 6. ja 8. luokkalaiset, HUBU a) Vapaa-aikasihteeri, a-b)Kouluterveyskysely: 8. ja 9. 
luokan oppilaista tupakoi < 19,4 % 
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tunnit, ehkäisevää päihdetyötä 

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

c) Shp:n  palvelujen 
hyödyntäminen/eri toimintojen 
vastaavat 

koulutoimi 

b) Terveystiedon opettajat 

c) Shp:n 

ennaltaehkäisevän 
päihdetyön koordinaattori 

(lähtötaso v. 2011) Tupakointi on 
vähentynyt 

7- luokkalaisille tarkoitettua 

tupakkavalistustilaisuutta ei 

ole pidetty syksyllä 2014. 

c) Toteutunut kyllä/ ei  

Ennaltaehkäisevä päihdetyö on 

suunnitelmallista 

a) Ennaltaehkäisevän päihdetyön 

vastuuhenkilö toimii/Kunta/Llky 

b) Terveystieto oppiaineena 7.-

9. luokan ja lukion 
oppilaille/koulu 

c) Suupohjan alueen ehkäisevän 
päihdetyön strategian 
päivittäminen koulu- ja 

nuorisotyöhön/työryhmä/Llky 

 

a)Vapaa-

aikasihteeri/koulu/Llky:n 
päihdetyöntekijät 

b) Terveystiedon opettajat 

c) Eri yhteistyötahot 

a-b) Kouluterveyskysely: 8. ja 9. 

luokan oppilaista tosi humalassa 
väh. kerran kuukaudessa < 13,5 % 
(lähtötaso v. 2011) 

Humalahakuinen juominen on 
lisääntynyt 

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

 

Avopalveluiden, tukihenkilö- ja 

ryhmätoiminnan 
kehittäminen mielenterveys-
kuntoutujille ja päihteistä eroon 

haluaville 

a)Mt-kuntoutujien päivätoiminta 

ja kotikäynnit /LLKY/Shp 

b) Mt-kuntoutujien laitoshoidon 

vähentäminen ja palvelu- ja 
tukiasumisen lisääminen/Llky 

b)Päihdetyöntekijän 
palkkaaminen ostopalvelujen 
sijaan /kunnat ja LLKY 

a)päivätoiminnan ohjaaja 

LLKY, SHP:n 
päivätoiminnan 
henkilökunta 

b) päivätoiminnan ohjaaja 

c) Päihdetyönohjaaja 60 
% työpanos Teuvalle 

a)päivätoiminnan asiakkaat 

10/2015 LLKY 11 asiakasta 

 

b) Muutos toteutunut kyllä /ei. 
Kyllä 

c) Käyntien määrä. Käynnit 
ohjaajalla 7.4.-17.10.2014 64 

käyntiä. 31.9.2015 105 käyntiä 

4) Painopistealue ja kehittämiskohde/kohteet 

Kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisen näkökulma huomioon kaikessa suunnittelussa 

Tavoitteet Toimenpiteet ja vastuutaho Resurssit Arviointimittarit 

Hyvinvoinnin ja terveyden a)Poikkihallinnollisen a) Johtoryhmän ja a-c) Toiminta toteutuu 
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edistämisen 
johtamisjärjestelmän 

kehittäminen ja juurruttaminen 

hyvinvointityöryhmän  työn 
vakiintuminen/vuosikellon käyttöön 

otto 

b)Teemaryhmien perustäminen ja 

työn vakiintuminen 

c)Kunnan ja sote-alueen tavoitteiden 
yhteensovittaminen 

d)Kuntalaisten ja järjestöjen 
osallisuuden vahvistaminen 

valtuustokausittaisen kertomuksen 
suunnittelussa 

e)Hyvinvointitiedon hyödyntäminen 
kunnan talouden ja toiminnan 
suunnittelussa/johtoryhmä 

hyvinvointityöryhmän jäsenet ja 
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TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä
Kunnanvaltuusto 14.12.2015 67 §

Vuoden 2016 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2018

Dnro D/238/02.02.00/2015

Aikaisemmat käsittelyt: Kunnanhallitus 8.10.2015 § 169 ja 7.12.2015 § 206

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

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

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

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

.
Vuoden 2016 talousarvio esitetään laadittavaksi seuraavin pääperiaattein:

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

ta kustannusrakenteita
- Kunnallisveroprosenttia ei koroteta
- Yleistä kiinteistöveroprosenttia korotetaan maltillisesti

Vuosien 2017 ja 2018 taloussuunnitelmassa menomäärärahat vähenevät
edelleen suunnitelmallisesti.

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

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
_____________

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

väksymää laadintaohjetta. Toimintamenojen osalta tavoitteeseen ei kaikilta
osin kuitenkaan päästy, vaikka toimintamenot laskevat vuoden 2015 talo-
usarvioon nähden. Kaukolämpölaitos yhtiöitettiin vuoden 2015 aikana. Toi-
mintamenot laskevat 3,5 prosenttia, mutta otettaessa yhtiöittämisen vaiku-
tus huomioon vertailukelpoiset toimintamenot laskevat 0,8 prosenttia edelli-
seen talousarvioon nähden.
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Talousarviossa kunnan omat vertailukelpoiset toimintamenot laskevat edel-
liseen talousarvioon verrattuna 1,0 prosenttia. Vuoden 2015 toteumaennus-
teeseen nähden sekä kunnan omat toimintamenot että kokonaistoiminta-
menot laskevat vuonna 2016.

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

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

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

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

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
____________

Kvalt 67 §
14.12.2015 Jukka Leppäniemi esitti puheenvuorossaan muutosta investointiohjelman

kohtaan teollisuushallirakennukset: valtuustoon hyväksymään halli-
investointimäärärahaan 2,6 milj. euroa lisättäisiin hallin ostoon liittyvä ar-
vonlisävero, joka on 24 prosentin suuruisena 624 000 euroa.

Paula Kaleva esitti keskustan ryhmäpuheenvuorossa ponsiesityksen:

Keskustan valtuustoryhmä pitää tärkeänä, että kunnan alueelle, myös tälle
hankitulle ns. Kohtalan alueelle saadaan uutta yritystoimintaa.

Tätä varten on tärkeää asettaa mainoskyltit markkinoimaan aluetta, koska alu-
eelle kiinnostuneita rakentajia ei ole ollut tiedossa sitten maa-alueen oston jäl-
keen.

Toiseksi esitämme, että alueen tieverkkoa ei aleta rakentamaan, pirstomaan
peltoaluetta, ennen kuin on tiedossa yksikin rakentaja ko. alueelle. Tehdään
vain tarvittavat suunnitelmat liikennejärjestelyistä, liittymistä ja mahdolliset
kantatien alitukset kaukolämmön ja veden osalta.

On tärkeää tiedostaa, että Teuvan kunta on maksaja kaikesta tämän alueen
infran rakentamisesta ja myös Valtion omistaman kantatien liittymien raken-
tamisen maksaa Teuvan kunta. Niiden yhteenlaskettu kustannusarvio on
0,743 milj. €, joka joudutaan rahoittamaan lainarahalla.

Suunnitelmien valmistuttua on kunnalla valmius tarvittaessa lyhyessäkin ajas-
sa tehdä tie, jos alueelle tulee kiinnostunut rakentaja, koska asia on varattuna
vuoden 2016 talousarvioon.
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Pitämässään kokoomuksen ja kristillisten ryhmäpuheenvuorossa Jukka
Leppäniemi esitti muutosta investointi-/rakentamisohjelmaan:

a) Kohta 9092 Puistot, istutukset ja leikkipaikat

Mäntypuisto ja Äystön asuinalue => ei mainita paikkoja, vaan keskitetään
investoinnit olemassa olevien kohteiden ylläpitoon ja kehittämiseen. Kun
koulujen ja ns. julkisten paikkojen leikkikentät pidetään pienenevillä voima-
varoilla ja resursseilla kunnossa ja mielekkäinä, saamme paljon enemmän
hyvää aikaan lapsiperheille.

Puheenjohtaja totesi, että seuraavat muutokset talousarvioon hyväksyttiin
yksimielisesti:

1) Teollisuushallin hankintamäärärahaa lisättiin arvonlisäveron osuudella.
2) Yllä esitetty muutos kohtaan 9092 Puistot, istutukset ja leikkipaikat.

Sakari Tamsi ilmoitti puheenvuorossaan, että kokoomuksen ja kristillisten
ryhmä ei kannata keskustan ponsiesitystä.

Jarmo Kiviluoma esitti puheenvuorossaan olevansa teollisuusalueen inves-
tointien kannalla.

Keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi, että keskustan ponsiesityksestä
on äänestettävä ja teki seuraavan äänestysesityksen: ne, jotka kannattavat
kunnanhallituksen esitystä äänestävät jaa, ja ne, jotka kannattavat keskus-
tan ponsiesitystä, äänestävät ei. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä

Liite nro annettiin 13 jaa-ääntä ja 14 ei-ääntä. Liite.

Puheenjohtaja totesi valtuuston päättäneen äänin 14-13 hyväksyä keskus-
tan ponsiesityksen.

Liite nro Päätös: Ehdotus hyväksyttiin edellä mainituilla muutoksilla.
____________
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TALOUSARVIO VUODELLE 2016 JA TALOUSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018

Kunnanjohtajan katsaus

Kunnallishallinto on vuosikymmeniin suurimman muutoksensa edessä. Juha Sipilän hallituk-
sen suunnittelema sosiaali- ja terveysuudistus vähentää kuntien tehtäviä ennen näkemät-
tömällä tavalla. Kuntien budjetit tulevat pienentymään kerralla noin 50 – 60 %:lla vuoden
2019 alusta alkaen, mikäli lainsäädäntöhankkeet etenevät aikataulussa. Merkitystä koros-
taa vielä se, että kyse on kuntien perinteisistä ydintehtävistä.

Tässä vaiheessa on vielä mahdotonta arvioida, miten muutos vaikuttaa kuntien edellytyksiin
hoitaa niille jäävät tehtävät. Tämä riippuu täysin niistä yksityiskohdista, joita uudistuksen
jatkovalmistelu tuo mukanaan. Keskeistä on se, miten kuntien valtionosuuslainsäädäntöä
muutetaan, miten kokonaisveroasteen kohoaminen estetään, ja mitä tapahtuu kuntien
omistamille sosiaali- ja terveydenhuollon kiinteistöille.

Ennen uudistuksen toteutumista on elettävänä vielä kolme talousarviovuotta. Teuvan kun-
nan talouden alijäämä kasvaa hallitsemattomaksi ilman menojen voimakasta leikkaamista.
Syksyn aikana aloitettu palvelustrategiatyö selvittää keinoja hoitaa kunnan palveluja uusilla
tavoilla, yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa ja kustannuksia pienentäen. Valitettavasti
vuoden 2016 talousarvio on vielä selvästi alijäämäinen. Tavoitteena on, että palvelustrate-
giatyön valmistuttua keväällä, talousarvioon voidaan vielä tehdä muutoksia.

Teuvan kunta on investoinut viime vuosina merkittävästi. Heikko kiinteistöjen kunnossapito
sekä tarpeellisten peruskorjausten siirtäminen ovat aiheuttaneet suuren korjaustarpeen.
Monin paikoin olemme kärsineet rakennusten sisäilmaongelmista, jotka on ollut pakko rat-
kaista. Investointien ja alijäämäisten tilinpäätösten myötä kunnan velkamäärä on kääntynyt
voimakkaaseen kasvuun. Ensi vuonna kunta toteuttaa pari tämän vuoden puolella päätet-
tyä teollisuuden toimitilaratkaisua. Muilta osin investointeja tulee tarkastella hyvin kriitti-
sesti, vain välttämättömät ja tuottavat toteuttaen.

1. YLEISPERUSTELUT

1.1. Talousarvion ja taloussuunnitelman rakenne ja sitovuustaso

Kuntalain mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraa-
vaksi kalenterivuodeksi talousarvio.   Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyt-
tävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi.   Talousarviossa  ja –suun-
nitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset  ja  taloudelliset tavoitteet.  Talousarvio   ja
 –suunnitelma laaditaan siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.

Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot
sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Talousarviossa on käyttötalous- ja tu-
loslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on
noudatettava talousarviota ja siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto.
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Talousarviossa päävastuualueille osoitetut ulkoiset määrärahat ja ulkoiset tuloarviot ovat
valtuustoon nähden siten sitovia, ettei päävastuualueille osoitettuja määrärahoja ilman val-
tuuston päätöstä saa siirtää käyttötalousosan ja investointiosan välillä eikä toiselle päävas-
tuualueelle eikä päävastuualueen kokonaismäärärahaa saa ilman valtuuston päätöstä ylit-
tää. Kunnanhallituksen toimielimelle osoittamaa määrärahaa ei saa päävastuualueella il-
man kunnanhallituksen päätöstä ylittää eikä siirtää toiselle toimielimelle. Tuloslaskelma-
osan toimintatuottojen ja toimintakulujen sitovuus on sidoksissa siihen, mitä edellä on sa-
nottu käyttötalousosan menomäärärahojen ja tuloarvioiden sitovuudesta.

Rahoitusosassa toimintapääoman muutoserät ovat informatiivisia. Pitkäaikaisia lainoja voi-
daan vähentää enemmän ja ottaa vähemmän kuin rahoituslaskelmaosaan on merkitty.
Kunnan toiminta-ajatus, päämäärät ja tavoitteet sekä päävastuualueiden toiminta-ajatukset
ja päämäärät ovat siten kaikkia kuntaorganisaatiossa toimivia (luottamushenkilöt ja palkka-
henkilöt) sitovia, että kaikkien tulee pyrkiä niiden saavuttamiseen ja toteuttamiseen.

1.2. Yleinen taloudellinen tilanne

Tilastokeskuksen alustavien tietojen perusteella Suomen kansantalous supistui viime vuonna
0,4 prosenttia. Talouden tila tulee olemaan huono myös lähivuosina, sillä merkittävää piris-
tymistä ei ole nähtävissä. Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan Suomen talous kasvaa
kuluvana vuonna 0,2 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Seuraavina kahtena vuotena
kasvulukemien odotetaan olevan hieman parempia, mutta pysyvän kuitenkin matalalla tasol-
la. Talouskasvu jääneekin seuraavina parina vuotena kilpailijamaitamme hitaammaksi ja työt-
tömyysaste jää varsin korkealle tasolle. Vuoden 2016 työttömyysasteeksi ennustetaan 9,4
prosenttia.

Kansainvälisen talouden kehityksestä on viime aikoina saatu huolestuttavia uutisia. Kiinan ta-
louden kasvunäkymät ovat edelleen heikentyneet ja Venäjän talous jatkaa supistumistaan.
Myös kehittyvien talouksien nopein kasvuvaihe on ohitettu ennustejaksolla. Toisaalta moni-
en Suomelle tärkeiden kauppakumppaneiden taloudet ovat kehittyneet suotuisasti. Yhdys-
valtojen talouden ennustetaan kasvavan lähes kolme prosenttia vuodessa ja Isossa-
Britanniassa kasvu on laaja-alaista. Euroalueellakin maltillinen talouskasvu on käynnistynyt.

Kuluvalla vuosikymmenellä Suomen julkinen talous on muuttunut pysyvästi alijäämäiseksi
pitkittyneen heikon suhdannetilanteen sekä pidempiaikaisten rakenneongelmien vuoksi.
Viime vuonna alijäämä ylitti jo 3 prosentin viitearvon. Julkinen talouden arvioidaan pysyvän
alijäämäisenä vuosikymmenen loppuun saakka.

Valtiontalous pysyy alijäämäisenä tiukasta menokurista huolimatta, sillä ennakoitu hidas ta-
louskasvu ei tuota riittävästi verotuloja. Paikallishallinnon alijäämän arvioidaan pysyvän va-
jaassa prosentissa suhteessa BKT:hen. Työeläkelaitosten rahoitusasema on noin prosentin
ylijäämäinen. Muiden sosiaaliturvarahastojen jäämä kohenee vähitellen lähelle tasapainoa.
Julkinen velka ylittää tänä vuonna 60 prosentin rajan eikä velkasuhde ole taittumassa lähi-
vuosina joskin velkasuhteen kasvu hidastuu.
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1.3. Kuntatalouden yleinen tila

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2015 tuloksen arvioidaan olevan noin 200 miljoonaa euroa
alijäämäinen, kun se edellisenä vuonna oli noin 2,16 miljardia euroa ylijäämäinen. Luvut eivät
tosin ole keskenään vertailukelpoisia, sillä vuonna 2014 liikelaitosten yhtiöittämiset paransi-
vat tilikauden tulosta arviolta noin 1,7 miljardia euroa. Lainankannan arvioidaan nousevan
16,53 miljardista noin 18,2 miljardiin euroon.

Kunnat ja kuntayhtymät ovat viime vuosina tehneet säästöjä ja tehostaneet toimintaansa
pitkittyneen heikon taloustilanteen vuoksi. Tämän ohella kuntaverotusta on jouduttu kiris-
tämään. Suhdannetilanteen, verotulojen hidastuneen kasvun sekä valtionosuuksien vähen-
tämisen ohella kuntien käyttötalouden kireän tilanteen taustalla on useita tekijöitä, kuten
tehtävien ja velvoitteiden lisääminen, muuttoliike ja ikääntymiskustannusten asteittainen
nousu.

Kireästä taloustilanteesta huolimatta kuntatalouden investoinnit ovat kasvaneet. Kuntien ja
kuntayhtymien investointitarpeet ovat edelleen mittavat ja niiden on arvioitu pysyvän lähi-
vuodet korkealla tasolla. Käyttötalouden kireys johtaa tilanteeseen, missä tulorahoitus ei rii-
tä investointien rahoittamiseen, vaan kuntakentän velka jatkaa kasvuaan ja verotus kiristyy.

Lähivuosina kasvava työttömyys, erityisesti pitkäaikaistyöttömyys, turvapaikkahakijoiden
määrän ennätyksellinen laajuus sekä perus- ja ansioturvaan suunnitellut leikkaukset aiheut-
tavat menopaineita kuntien palveluihin ja tulonsiirtoihin, erityisesti toimeentulotukeen.

Väestön ikääntymisestä johtuva palvelutarve etenkin sosiaali- ja terveystoimessa kasvaa sel-
västi tulevaisuudessa. Valtaosa noususta kohdistuu yli 65-vuotiaisiin, mutta myös peruskou-
luikäisten kustannuksissa on painetta. Alueellisesti suurin nousupaine on suurissa kaupun-
geissa ja kasvukeskuksissa. Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstön määrän arvioidaan kas-
vavan sekä kunta-alalla että yksityisellä ja kolmannella sektorilla selvästi.

Sote-uudistukselle asetettu aikataulu on tiukka. Jos aikataulu pitää, järjestämislaki tulee voi-
maan heinäkuussa 2017 ja järjestämisvastuu siirtyy sote-alueille vuoden 2019 alussa. Kunta-
talouden ja koko julkisen talouden ohjauksen sekä menopaineiden hallinnan kannalta sosiaa-
li- ja terveydenhuollon rakenneuudistuksen onnistuneella ratkaisulla ja toteutuksella on suuri
merkitys.

1.3.1. Henkilöstömenot

Kunnan henkilöstömenot olivat vuonna 2012 vielä noin 11 milj. euroa eli 60 prosenttia kun-
nan omista toimintamenoista. Toteutetut talouden sopeuttamisohjelmat ovat sisältäneet
henkilöstöön kohdistuvia säästötoimenpiteitä, joiden vaikutus on näkynyt henkilöstömeno-
jen vuosittaisena vähenemisenä. Vuoden 2015 ennuste lokakuulla näyttäisi, että henkilöstö-
menojen osuus kunnan omista toimintamenoista asettuisi 55-56 prosentin tuntumaan.

Vakinaisen henkilöstön määrä on laskenut vastaavana aikana yli kahdestasadasta 185 työn-
tekijään. Kehitykseen ovat vaikuttaneet irtisanomiset ja se, että eläkkeelle jääneiden henki-
löiden tilalle ei aina ole palkattu uutta henkilöä.
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1.4. Valtionosuudet ja verotulot

1.4.1. Valtionosuudet 2016

Valtionosuusjärjestelmän tavoitteena on kuntien vastuulla olevien julkisten palvelujen saata-
vuuden varmistaminen tasaisesti koko maassa siten, että kansalaiset voivat saada tietyn ta-
soiset peruspalvelut asuinpaikastaan riippumatta. Tämä toteutetaan tasaamalla palvelujen
järjestämisen kustannuseroja sekä kuntien välisiä tulopohjaeroja. Kustannuserojen tasauksen
laskentaperusteena ovat asukasmäärän ja ikärakenteen lisäksi erilaiset olosuhdetekijät. Toi-
sena valtionosuusjärjestelmän kiinteänä osana kuntien tulopohjaa tasataan kunnan verotulo-
jen perusteella.

Kunnan valtionosuusrahoitus muodostuu kahdesta osasta: valtiovarainministeriön hallin-
noimasta kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituk-
sesta annetun lain mukaisesta valtionosuusrahoituksesta, jota hallinnoi opetus- ja kulttuuri-
ministeriö.

Kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen sisältyvät

• sosiaali- ja terveydenhuolto
• esi- ja perusopetus
• kirjastot
• yleinen kulttuuritoimi ja
• asukasperustaisesti rahoitettava taiteen perusopetus
• kotikuntakorvausjärjestelmä
• verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus.

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukaisen rahoituksen euromääräisesti merkittävin
osa on koulutuksen ylläpitäjille myönnettävä yksikköhintarahoitus

• lukiokoulutukseen
• ammatilliseen koulutukseen ja
• ammattikorkeakouluille.

Lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää perusopetukseen oppilaskohtaista lisärahoi-
tusta ja rahoituksen muuhun opetus- ja kulttuuritoimintaan.

Vuonna 2015 tuli voimaan uusi valtionosuusjärjestelmä, jonka puitteissa toimitaan myös
vuonna 2016. Hallituksen budjettiesitys sisältää lisää valtionosuusleikkauksia, kun valtion-
osuuksien indeksitarkistukset jäädytetään lähivuosiksi. Ensi vuonna tämä vähentää valtion-
osuuksia 35 miljoonalla eurolla. Kuntien valtionosuuksia kuitenkin kasvattavat niin hallituk-
sen päätös korvata veroperustemuutoksista kunnille aiheutuva verotulojen menetykset kuin
valtionosuuksien täysimääräinen kustannusten jaon tarkistus. Kokonaisuudessaan hallituk-
sen ensi vuoden budjettiesitys kohentaa kuntataloutta valtiovarainministeriön arvion mu-
kaan 295 miljoonalla eurolla.

Alustavien laskelmien mukaan Teuvan peruspalvelujen valtionosuudet nousevat vuonna
2016 edelliseen vuoteen verrattuna noin 300 000 euroa. Opetus- ja kulttuuriministeriön ra-
hoitus pysyy samalla tasolla, jolloin valtionosuudet nousevat noin 18,2 miljoonaan euroon.
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1.4.2. Verotulot 2016

Kuntien tuloista verotulojen osuus on keskimäärin puolet, joten verotuksella on merkittävä
vaikutus kuntatalouteen. Kunnan verotulot muodostuvat kunnallisverosta, yhteisöveron
osuudesta sekä kiinteistöverosta. Vuonna 2015 kunnallisveroprosentti nousi 98 kunnassa
nostaen kuntien keskimääräisen veroprosentin 19,84 prosenttiin. Alin veroprosentti on 16,50
ja korkein 22,50 prosenttia. Tuloveroprosenttien lisäksi useimmissa kunnissa on samaan ai-
kaan nostettu kiinteistöveroprosentteja. Kiinteistöverotuottoa on lisännyt myös rakennusten
ja maapohjien verotusarvojen nosto vuonna 2014.

Valtion vuoden 2016 talousarvioesityksen perusteella vuodelle 2016 esitetyt veroperuste-
muutokset vähentävät kuntien verotuloja.  Kunnallisveron tuotto tulee jäämään veroperus-
temuutosten johdosta noin 262 miljoonaa euroa alhaisemmaksi. Yhteisövero-osuuden mää-
räaikaisen korotuksen päättyminen aiheuttaa noin 258 miljoonan laskun kuntien verotuloi-
hin. Kiinteistöveroon tehtiin muutoksia, jotka mahdollistavat verotulojen kasvun noin 28 mil-
joonalla eurolla, mutta tämä edellyttäisi kuntien omia päätöksiä.

1.4.2.1 Ansiotuloverot

Valtion talousarvioesityksen mukaan tuloverotukseen on vuodelle 2016 tulossa pääasiassa
verotusta keventäviä muutoksia. Budjettiesityksen mukaan muutokset vähentävät kuntien
verotuloja noin 262 miljoonalla eurolla. Veroperustemuutosten vaikutukset on esitetty kom-
pensoitavaksi kunnille valtionosuuksien lisänä.

Suurin yksittäinen vaikutus kuntien verotuloihin on esitetyllä työtulovähennyksen korottami-
sella, joka vähentää kuntien verotuloja noin 218 miljoonalla eurolla. Tämän lisäk-
si veroperusteiden indeksitarkistus ansiotulojen kasvua vastaavasti vähentää kunnallisveron
tuottoa noin 49 miljoonalla eurolla. Kunnallisveron tuottoa taas lisää mm. asuntolainojen
korkovähennyksen supistaminen siten, että koroista on vähennyskelpoista enää 60 prosent-
tia. Tämän vaikutus verokertymään on 14 milj. euroa.

1.4.2.2. Yhteisöverot

Yhteisöveron osalta ei tällä hetkellä ole tiedossa vireillä olevia lakimuutoksia, jotka vaikuttai-
sivat tulevina vuosina merkittävästi yhteisöverokertymään. Aiempien päätösten seurauksena
kuntien jako-osuuden määräaikainen korotus päättyy vuoden 2015 lopussa ja kuntien yhtei-
sövero-osuus jää sen johdosta noin 258 miljoonaa alhaisemmaksi. Vaikutus ei näy jaksotus-
syistä kokonaisuudessaan kuntien verotulojen kertymässä vielä vuonna 2016. Vuoden 2016
tilitykset vähenevät muutoksen johdosta arviolta 222 miljoonalla eurolla.

1.4.2.3. Kiinteistöverot

Vuodelle 2016 kiinteistöverotuksen osalta muutettiin lakia muiden kuin vakituisten asuinra-
kennusten, voimalaitosten sekä rakentamattoman rakennusmaan veroprosenttien enim-
mäismäärän osalta.

Muiden kuin vakituisten  asuinrakennusten  veroprosentin  enimmäismäärää  korotettiin  si-
ten,  että  se voi olla enintään 1,00 prosenttiyksikköä kunnan määräämää vakituisten asuin-
rakennusten  veroprosentin  enimmäismäärää   korkeampi  nykyisen  0,6  prosenttiyksikön
sijasta.  Nykyisin 171  kuntaa  soveltaa  lain  sallimaa  ylärajaa.  Voimalaitosrakennuksen  ja
–rakennelman kiinteistöveroprosentin enimmäismäärä korotettiin 2,85 prosentista 3,10 pro-
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senttiin. Nykyisin 64 kuntaa soveltaa lain sallimaa ylärajaa. Rakentamattoman rakennuspai-
kan veroprosentin enimmäismäärä korotettiin 3,00 prosentista 4,00 prosenttiin, ja rakenta-
mattoman rakennuspaikan määritelmää tarkistettaisiin muun muassa rakennuspaikkaa kos-
kevien rakennuskieltojen osalta.

1.4.3. Veronluonteiset tulot yhteensä

 Vuoden 2016 talousarviossa valtionosuuden määräksi arvioidaan 18,2 milj. euroa. Verotu-
loiksi ennakoidaan 16,2 milj. euroa, mikä ennusteiden mukaan on noin 500 000 euroa vä-
hemmän kuin vuonna 2015. Verotulojen laskuun vaikuttavat pääasiassa ansiotuloveroperus-
teiden (vaikutus noin 320 000 euroa) ja yhteisöveroperusteiden (vaikutus noin 130 000 eu-
roa) muutokset. Vuoden 2016 veroluonteiset tulot olisivat näin ollen yhteensä 34,4 milj. eu-
roa.

TP 2013 TP 2014 TA 2015 TA 2016
Kunnallisveroprosentti 21,50 22,00 22,00 22,00
Kiinteistöveroprosentit

yleinen 0,70 0,80 0,90 0,95
vakituinen asunto 0,40 0,50 0,50 0,50

Verotulot
kiinteistövero 668 018 887 546 956 500 968 000

yhteisövero 660 771 762 730 768 000 670 000
kunnallisvero 15 352 524 15 059 415 15 157 000 14 600 000
Verot yhteensä 16 681 312 16 709 691 16 881 500 16 238 000

Valtionosuudet
yleinen valtionosuus 17 491 022 17 543 456 17 600 000 18 200 000
rahoitusavustus 700 000 794 000 0,00 0
Valtionosuudet yhteensä 18 191 022 18 337 456 17 600 000 18 200 000

YHTEENSÄ 34 872 334 35 047 147 34 481 500 34 438 000
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2. TEUVAN KUNNAN TALOUS

2.1. Yleistä
Kunnan talouden tilanne on vakava. Tulosta ei ole pystytty kääntämään ylijäämäiseksi voi-
makkaista sopeuttamistoimenpiteistä huolimatta, taseeseen kertynyt alijäämä kasvaa ja vel-
kaantuminen on nopeaa. Suunnan muuttaminen edellyttää kustannusrakenteen tuntuvaa
uudistamista.

Tulopuolella ei ole nähtävissä suuria muutoksia. Oman toiminnan osuus kokonaistuloista on
pieni ja toimintaa pystytään kasvattamaan vain rajallisesti. Verotulot ja valtionosuudet ovat
muodostaneet viime vuosien aikana noin 85 prosenttia kunnan tuloista, minkä lisäksi niiden
kokonaismäärä näyttäisi vakiintuneen 34,5 – 35,0 milj. euron tuntumaan. Tilanne tuskin tu-
lee muuttumaan paljoa talousarvion suunnitelmakauden aikana. Veroprosenttien korotuksil-
la pystyisimme kertymään vaikuttamaan, mutta etenkin tuloveroprosentti on jo nyt korkea.

Kunta on leikannut toimintamenojaan merkittävästi vuodesta 2013 lähtien. Säästötoimenpi-
teet eivät kuitenkaan ole olleet riittäviä, sillä tulos näyttäisi jäävän pysyvästi alijäämäiseksi
nykyisellä kustannusrakenteella.  Kunta ei pysty saamaan riittäviä säästöjä aikaan omassa
toiminnassaan ilman, että kunnan tuottamien palveluiden määrä tai laatu laskisi oleellisesti.
Tästä johtuen säästöpaineita on asetettava myös ostotoimintana tuotettaville palveluille.
Säästöjä pitäisi syntyä samassa suhteessa jokaisen palvelun tuottajan toiminnassa, jolloin
tarkastelun kohteena ovat erityisesti merkittävimmät seudulliset toimijat: Suupohjan perus-
palveluliikelaitoskuntayhtymä, Suupohjan Seutupalvelukeskus Oy ja Suupohjan elinkeinotoi-
men kuntayhtymä.

Tuloksen kääntäminen ylijäämäiseksi talouden suunnitelmakaudella 2016 – 2018 ei tämän
hetkisten ennusteiden valossa ole mahdollista, ellei kunnan toimintamenoja saada laskettua.
Syksyllä 2015 aloitetun palvelustrategiatyön tavoitteena on löytää toimintamalli ja saavuttaa
kustannustaso, jossa kunta pystyy toimimaan itsenäisenä ja elinvoimaisena kuntana.

VÄKILUKU  2001 - 2015
2001 6620
2002 6508
2003 6403
2004 6340
2005 6307
2006 6220
2007 6158
2008 6158
2009 6077
2010 5962
2011 5923
2012 5847
2013 5767
2014 5656
2015 5543
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TEUVAN VÄESTÖN IKÄJAKAUMA v. 2000 - 2014
Vuosi 0-6

vuotiaat
7-14

vuotiaat
15-24

vuotiaat
25-64

vuotiaat
Yli 65

vuotiaat
Väkiluku yht.

2000 436 696 756 3272 1460 6620
2001 431 673 722 3224 1458 6508

2002 416 642 715 3160 1470 6403

2003 413 614 722 3125 1466 6340
2004 407 591 720 3083 1506 6307

2005 390 568 723 3040 1499 6220

2006 387 539 700 3007 1525 6158
2007 385 522 723 2994 1534 6158

2008 385 516 700 2959 1517 6077

2009 363 520 642 2936 1501 5962
2010 375 517 609 2884 1538 5923

2011 368 517 599 2785 1578 5847

2012 369 502 565 2748 1583 5767
2013 379 483 540 2646 1608 5656

2014 380 458 505 2567 1633 5543

NETTOMUUTTO  2015
Tammikuu 0

Helmikuu -10

Maaliskuu -5
Huhtikuu 8

Toukokuu 15

Kesäkuu 13
Heinäkuu -1

Elokuu -22

Syyskuu -7
Lokakuu -4

Yhteensä -13
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TEUVAN VÄKILUVUN KEHITYS, tammikuu-syyskuu 2015
(Lähde: Väestörekisterikeskus)

Miehet Naiset Yhteensä Muutos vuodenvaihteesta
(henk.)

Vuodenvaihde 2013/2014 2861 2795 5656
Vuodenvaihde 2014/2015 2799 2744 5543
Tammikuu 2015 2798 2740 5538 -5
Helmikuu     ” 2789 2736 5525 -18
Maaliskuu    ” 2781 2730 5511 - 32
Huhtikuu      ” 2783 2734 5517 - 26
Toukokuu    ” 2778 2732 5510 -33
Kesäkuu      ” 2791 2744 5535 -8
Heinäkuu    ” 2795 2739 5534 -9
Elokuu         ” 2786 2728 5514 -29
Syyskuu      “ 2785 2717 5502 -41
Lokakuu      ” 2779 2710 5489 -54

TYÖLLISYYSKATSAUS tammikuu 2014 – lokakuu 2015 (lähde: ELY-keskus)

Kuukausi Työttömät
työnhaki-
jat  (ml.
lomaut.)

Miehiä Naisia Alle 25- v.
työttö-
mät

Yli 50-v.
työttö-
mät

Yli vuod.
työttö-
mänä
olleet

Avoimia
työpaik-
koja

Työttö-
myysaste

Tammikuu 2014 292 172 120 28 138 33 7 12,0
Helmikuu     ” 286 164 122 26 140 37 8 11,7
Maaliskuu    ” 272 168 104 30 121 36 6 11,2
Huhtikuu      ” 237 146 91 25 106 37 7 9,7
Toukokuu     ” 225 124 101 29 100 33 8 9,2
Kesäkuu       ” 247 131 116 38 99 33 8 10,2
Heinäkuu     ” 248 131 117 36 99 37 1 10,2
Elokuu          ” 254 138 116 34 106 35 0 10,4
Syyskuu        ” 255 136 119 38 113 35 4 10,5
Lokakuu        ” 285 143 142 34 127 35 2 11,7
Marraskuu   ” 287 156 131 37 129 38 5 11,8
Joulukuu     ” 314 182 132 40 133 44 8 12,9
Tammikuu 2015 296 176 120 32 135 45 16 12,6
Helmikuu     ” 298 175 123 32 135 42 107 12,6
Maaliskuu    ” 284 174 110 26 134 40 106 12,0
Huhtikuu      ” 262 157 105 22 126 39 89 11,1
Toukokuu     ” 247 138 109 18 127 46 11 10,5
Kesäkuu       ” 246 133 113 27 113 43 9 10,4
Heinäkuu     ” 251 133 118 23 118 46 5 10,6
Elokuu          ” 245 127 118 29 109 44 8 10,4
Syyskuu        ” 233 122 111 29 103 38 12 9,9
Lokakuu        ” 231 126 105 30 103 34 7 9,8
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2.2. Käyttötalous

Vuoden 2016 talousarviossa Teuvan kunnan toimintamenojen arvioidaan laskevan
3,5 prosenttia edelliseen talousarvioon nähden. Kaukolämpölaitoksen yhtiöittämisen
vaikutus huomioon ottaen vertailukelpoiset toimintamenot laskevat 0,8 prosenttia. Myös
vuoden 2015 toteutumaennusteeseen nähden kokonaismenojen arvioidaan vähene-
vän. Kunnan oman toiminnan osalta tavoitteena on menojen laskeminen. Toimintatu-
lot laskevat vuonna 2015. Vertailukelpoisten tulojen arvioidaan laskevan noin 3 pro-
senttia.

TP 2014 TA 2015 TA 2016 TA 15-16
Ylin päätöksenteko ja valvonta

toimintatulot 9110 9 000 0  -
toimintamäärärahat -83 559 -63 557 -45 677 -28,1 %
toimintakate -74 449 -54 557 -45 677 -16,3 %

Hallinto- ja elinkeinotoimi
toimintatulot 348 177 308 200 258 500 -16,1 %

toimintamäärärahat
Hallinto- ja elinkeinotoimi muu -1 429 994 -1 398 854 -1 461 590 4,5 %
Suupohjan seutupalvelukeskus -347 667 -300 000 -283 600 -5,5 %
Suupohjan elinkeinotoimen KY -166 607 -170 000 -170 000 0,0 %
Suupohjan peruspalvelu LLKY -22 600 506 -22 150 000 -22 000 000 -0,7 %
Eläkevastuut (LLKY:hyn siirtyneet henkilöt) -591 930 -614 800 -537 800 -12,5 %
Yhteistoimintalautakunta -17 218 -45 000 -25 000 -44,4 %
Yhteensä -25 153 922 -24 678 654 -24 477 990 -0,7 %

toimintakate -24 805 745 -24 370 454 -24 237 490 -0,5 %
Sivistystoimi

toimintatulot 715 661 660 000 650 000 -1,5 %
toimintamäärärahat -8 113 860 -8 225 900 -7 996 050 -2,8 %
toimintakate -7 398 199 -7 565 900 -7 346 050 -2,9 %

Tekninen toimi ja rakennuslautakunta
toimintatulot 4 176 100 4 333 977 3 370 350 -22,2 %
toimintamäärärahat -6 038 926 -6 350 215 -5 412 772 -14,8 %
toimintakate -1 862 826 -2 016 238 -2 042 422 1,3 %

Yhteensä
toimintatulot 5 249 048 5 311 177 4 278 850 -19,4 %
toimintamäärärahat -39 390 267 -39 318 326 -37 932 489 -3,5 %
nettomenot -34 141 219 -34 007 149 -33 653 639 -1,0 %

Sivu 106§ 67, KVALT 14.12.2015 18:30 / Pykälän liite: Talousarvio 2016  ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2018



12

2.3. Tuloslaskelma

Tuloslaskelmassa osoitetaan, kuinka kunnan tulorahoitus riittää palvelutoiminnan menoihin
eli käyttömenoihin, rahoitusmenoihin sekä omaisuuden kulumisen edellyttämiin poistoihin.
Tuloslaskelmassa summataan talousarvion käyttötalousosan toimintatulot ja -menot.

Vuoden 2016 talousarviossa käyttötalouden toimintamenot laskevat 3,5 prosenttia vuoden
2015 talousarvioon nähden ja vastaavasti käyttötalouden tulot laskevat 19,4 prosenttia.
Toimintakate heikkenee 1,0 prosenttia. Vuoden 2015 talousarvioluvuissa on mukana kauko-
lämpölaitoksen toimintamäärärahat. Laitoksen yhtiöittäminen huomioon ottaen vertailukel-
poiset luvut osoittavat toimintamenojen laskevan 0,8 prosenttia, toimintatulot laskevat noin
3,0 prosenttia.

Vuosikate ilmoittaa paljonko talousarviovuoden tulorahoituksesta jää investointien ja mui-
den pitkävaikutteisten menojen kattamiseen. Jotta terveen talouden kriteerit toteutuisivat,
tulisi vuosikatteen pitkällä aikavälillä olla samaa suuruusluokkaa kuin nettoinvestoinnit. Vuo-
sikatteen riittävyyttä voidaan verrata investointien lisäksi myös käyttöomaisuuden poistoi-
hin. Vuosikatteen tulisi riittää kattamaan omaisuuden kulumista mittaavat poistot.

Vuoden 2016 tuloslaskelmasta ilmenee, että rahoituserien jälkeen saatava vuosikate on 0,35
milj. euroa, eikä näin ollen kata käyttöomaisuuden poistoja. Suunnitelman mukaiset poistot
on laskettu kirjanpitolautakunnan kuntajaoston antamien ohjeiden sekä kunnanvaltuuston
hyväksymän poistosuunnitelman mukaan.

Tuloslaskelman viimeinen rivi osoittaa tilikauden yli-/alijäämän, joka vuonna 2016 arvioi-
daan olevan 1 143 339 euroa alijäämäinen.

Suunnitelmakauden vuosina 2017 ja 2018 poistot pysyvät vuoden 2016 tasolla. Näin ollen
vuosikatteen ja poistojen suhde saadaan paranemaan vain parantuvan vuosikatteen kautta.
Tämä puolestaan edellyttää menotaloudessa supistuvaa suuntaa. Verotulojen ja valtion-
osuuksien kehityksen arviointi tuleville vuosille on entistä vaikeampaa, mikä lisää epävar-
muutta kuntataloudessa koko maan osalta.

Alijäämän kattamisvelvollisuus
Kuntalain mukaan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään nel-
jän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laadintavuoden taseeseen ei arvi-
oida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, talous-
suunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla kattamaton ali-
jäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena.

Teuvan kunnalla on vuoden 2014 tilinpäätöksessä taseeseen kertynyttä alijäämää 3,2 milj.
euroa. Alijäämän arvioidaan kasvavan vielä vuonna 2015 ja taloussuunnitelmavuosina 2016 -
2017. Vuonna 2018 tuloksen arvioidaan olevan ylijäämäinen.

Nykyisellä menokehyksellä kunnan talous ei saavuta tasapainoa lähivuosina.   Alijäämän
lainmukainen kattaminen edellyttäisi laajoja toimenpiteitä koko suunnittelukauden ajan. To-
teutetut säästöohjelmat eivät ole olleet riittäviä, joten talouden tasapainottamiseksi olisi
laadittava aikaisempia mittavampia säästöohjelmia.
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 Tuloslaskelma TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018
Toimintamenot -39 390 267 -39 318 326 -37 932 489 -3,5 % -37 295 000 -1,7 % -36 845 000 -1,2 %

Toimintatulot 5 249 048 5 311 177 4 278 850 -19,4 % 4 270 000 -0,2 % 4 270 000 0,0 %

Toimintakate -34 141 219 -34 007 149 -33 653 639 -1,0 % -33 025 000 -1,9 % -32 575 000 -1,4 %

Verotulot 16 709 690 16 881 500 16 238 000 -3,8 % 16 400 000 1,0 % 16 600 000 1,2 %

Valtionosuudet 18 337 456 17 600 000 18 000 000 2,3 % 18 350 000 1,9 % 18 500 000 0,8 %

rahoitustuotot ja kulut -228 091 -221 000 -232 000 5,0 % -250 000 7,8 % -250 000 0,0 %

Vuosikate 677 836 253 351 352 361 39,1 % 1 475 000 318,6 % 2 275 000 54,2 %

Poistot -1 571 724 -1 650 000 -1 495 700 -9,4 % -1 500 000 0,3 % -1 500 000 0,0 %

satunnaiset tuotot ja kulut

Tilikauden tulos -893 888 -1 396 649 -1 143 339 -25 000 775 000

2.4. Investointisuunnitelma

Hammashoitolan uudisrakennus valmistuu Henriikkakodin viereen tammikuussa 2016.

Teuvan historian suurhanke, jätevesiyhteistyö Närpiön kunnan kanssa jätevesien johtamisek-
si Metsä Board Oyj:n puhdistamolle Kaskisiin on aloitettu v. 2014 linjojen suunnittelulla. Siir-
tolinjan rakentaminen välille Teuva-Piolahti on aloitettu v. 2015 ja siirtolinja välille Piolahti-
Kaskinen v. 2015 lopulla.

Kantatien pohjoispuolen teollisuusalueen asemakaava on hyväksytty marraskuussa 2014.
Alueen liittymäratkaisut sekä kaavateiden ja kunnallisteknisten järjestelmien suunnittelu on
aloitettu kaavan tultua lainvoimaiseksi vuoden 2015 alussa. Liittymäratkaisu kantatielle, kaa-
vateiden sekä kunnallisteknisten järjestelmien I-vaihe toteutetaan v. 2016.

Vuoden 2016 aikana tulee pohdittavaksi seuraavia suunnittelu-, perusparannus- ja uudisra-
kennushankkeita: Syreeniin koulun jatkokäyttö, uimahallin perusparannuksen tarve ja laa-
juus, Äystön perhepäivähoidon tilaratkaisut v. 2017 jälkeen, sekä vanhan hammashoitolan ja
Lehtiharjun kiinteistöjen käyttö.

Vuoden 2016 investointiohjelma sisältää teollisuushalli- ja sosiaalitilainvestoinnit. Kaukoläm-
pöyhtiöllä on mittava investointiohjelma, johon kunta varautuu varaamalla lainanantoon 1,2
milj. euroa.

ks. tarkemmin liite
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2016 2017 2018
Toimistorakennukset 26 000 0 0
Asuinrakennukset 49 000 67 000 20 000
Sosiaali- ja terveyspalvelut 411 000 400 000 570 000
Sivistystoimi 743 000 650 000 0
Liikuntatoimen rakennukset 12 000 10 000 95 000
Teollisuushallirakennukset 3 418 000 0 0
Suunnittelu ja muut rakennukset 74 000 20 000 30 000
Liikennealueet 694 000 608 000 421 000
Urheilu- ja liikunta-alueet 12 000 0 0
Puistot, istutukset ja leikkipaikat 10 000 25 000 25 000
Maa- ja metsäalueiden hankinta (netto) 150 000 0 0
Vesi- ja viemärilaitos 411 000 616 000 563 000
Muut 36 000 0 0
Yhteensä 6 046 000 2 396 000 1 724 000

2.5. Rahoituslaskelma

Rahoituslaskelmalla osoitetaan kuinka paljon kunnan varsinaisen toiminnan ja sen investoin-
tien nettokassavirta on ylijäämäinen tai alijäämäinen. Rahoitustoiminnan kassavirralla osoite-
taan, miten alijäämäinen nettokassavirta on rahoituksellisesti katettu tai miten ylijäämä on
käytetty rahoitusaseman muuttamiseen.

Teuvan kunnan investointiohjelma jatkuu mittavana myös talousarviovuonna 2016 ja suunni-
telmavuosina. Tämä tarkoittaa kunnan toiminnan rahoituksen kannalta merkittävää lainanot-
toa. Suunnitelmavuosina lainojen hoitokustannukset kasvavat merkittävästi.

TP 2013 TP 2014 TA 2015 TA 2016
Tulorahoitus

Vuosikate 94 353 677 836 253 351 352 361
Satunnaiset erät
Tulorahoituksen korjauserät 1 452

Investoinnit

Käyttöomaisuus investoinnit -8 805 672 -3 768 023 -6 142 000 -6 075 000

Rahoitusosuudet inv. menoihin 1 457 866 387 140 225 000 0

Käyttöomaisuuden myyntitulot 146 475 100 867 20 000 20 000

Käyttöomaisuuden korjauserät

Varsinainen toiminta ja investoinnit (netto) -7 105 526 -2 602 180 -5 643 649 -5 702 639

Rahoitustoiminta

Antolainauksen muutokset 38 000 59 456 30 000 -1 155 000

Antolainasaamisten lisäykset -1 200 000
Antolainasaamisten vähennykset 38 000 59 456 30 000 45 000

Lainakannan muutokset 5 929 714 1 613 914 5 700 000 7 900 000
Pitkäaikaisten lainojen lisäys 6 500 000 2 500 000 7 200 000 10 000 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys -570 286 -2 197 681 -1 500 000 -2 100 000

Muut maksuvalmiuden muutokset -348 604 1 153 891
Rahoitustoiminnan kassavirta 5 619 110 2 827 261 5 730 000 6 745 000

Vaikutus maksuvalmiuteen -1 486 415 225 081 86 351 1 042 361
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TALOUSARVIOLAINAT JA KUNTATODISTUKSET 2014 - 2018
Euroa Yht. euroa euroa/as

TP 2013 13 265 056 2 300
2 500 000

TP 2014 -1 197 681 14 567 375 2 628
7 200 000

TA 2015 -1 500 000 23 595 056 4 257
10 000 000

TA 2016 -2 100 000 31 495 056 5 738
4 600 000

TS 2017 -2 900 000 33 195 056 6 048
4 200 000

TS 2018 -3 000 000 34 395 056 6 266

3. KUNTAKONSERNI

Teuvan kuntakonsernin rakenne ilmenee liitteenä olevasta konsernikaaviosta. Teuvan kunta-
konserniin kuuluu seitsemän tytäryhteisöä sekä seitsemän kuntayhty-
mää/liikelaitoskuntayhtymää ja kuusi osakkuusyhteisöä. Tytäryhteisöistä merkittävimmät
ovat Teuvan Kaukolämpö Oy, Teak Oy ja Teuvan Vuokratalot Oy, jotka Teuvan kunta omistaa
100-prosenttisesti.

3. 1. Teuvan Vuokratalot Oy

Teuvan Vuokratalot Oy:n omistuksessa on 167 asuinhuoneistoa. Vuoden 2016 toiminnan
tavoitteeksi on asetettu talouden tapapainottaminen tuloja vastaavalle tasolle sekä saattaa
jo päätetyt talouden tasapainottamistoimet hallitusti päätökseen. Vuokrataloyhtiön pitkän
tähtäimen tavoitteena on tarjota teuvalaisille kilpailukykyisiä ja viihtyisiä asumispalveluja
maaseutumaisessa asuinympäristössä. Asumistason parantamiseen ja viihtyvyyden lisäämi-
seen liittyviä korjaus- ja kunnossapitotoimenpiteitä tehdään vuosittain talousarviomäärära-
hojen sallimissa rajoissa.

Teuvan Vuokratalot Oy:n talouden vakautusohjelman toimenpiteenä Sepänneliö ja Vuokrata-
lo 1 kiinteistöt puretaan Valtionkonttorin purkuavustuspäätöksen mukaisesti 30.6.2016 men-
nessä.

Rakennus- ja korjaustoimenpiteitä asumistason kiinteistöjen kunnon ylläpitämiseksi toteute-
taan talousarviomäärärahojen rajoissa.

3.2. Teak Oy

TEAK on valtakunnallisesti toimiva ammatillinen aikuiskoulutuskeskus. TEAK kouluttaa am-
mattilaisia mm. puu-, pintakäsittely-, verhoilu-, sisustus-, huonekalu-, vaatetus- ja teknologia-
aloille sekä erilaisille liiketoiminnan kehittämiseen liittyville aloille, mm myynti ja taloushal-
linto. Lisäksi koulutustarjontaan kuuluu myös sosiaali- ja terveysala. TEAK tarjoaa myös mo-
nialaisia henkilöstökoulutuksia ja rekrytointipalveluja yrityksille valtakunnallisesti. Toiminnas-
ta noin 20 prosenttia tapahtuu Teuvan toimipisteessä. Loppu toteutetaan solmittujen koulu-

Sivu 110§ 67, KVALT 14.12.2015 18:30 / Pykälän liite: Talousarvio 2016  ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2018



16

tussopimusten mukaisesti eri puolilla maata. Valtakunnallisen toiminnan suhteellinen osuus
tullee edelleen kasvamaan vuoden 2015 aikana.

TEAK:in toiminnan rahoitus pohjautuu kokonaisuudessaan opetus- ja kulttuuriministeriön ja
työ- ja elinkeinoministeriön rahoittamaan aikuiskoulutukseen. Pääosa koulutustoiminnasta
(TEM:n rahoittama osuus, 80 prosenttia koko volyymistä) on kaupallista, ja perustuu asiak-
kaiden valintoihin avointen tarjouskilpailujen jälkeen. TEAK:in toiminnassa korostuvat kette-
ryys ja nopeus. Näistä vahvuuksista on hyötyä sekä yritysten että julkisen sektorin asiakkai-
den kanssa toimittaessa. Koulutushankkeita toteutetaan eri puolella Suomea valtakunnalli-
sen toimintamallin mukaan.

Vuoden 2016 TEAK:in henkilökunnan määrä on keskimäärin 53 henkeä. TEAKin toimintaan
kohdistuu vuoden 2016 aikana muutoksia. Työ- ja elinkeinoministeriön rahoittama valtakun-
nallinen puu- ja huonekalualan kapasiteettikoulutus päättyy. TEM muuttaa työvoimakoulu-
tuksen toimintatapoja siten, että erityisalojen omat koulutusmäärärahat lopetetaan, ja täl-
laisten alojen rahoitus toteutetaan yleisesti käytettävien työvoimakoulutusten ja rahoitusten
kautta. Tällä on merkittävä vaikutus TEAKin toimintaan koko valtakunnallista toimintaa ja
puualan koulutusta ajatellen. Lisäksi vuoden 2016 aikana käytettävissä oleva työvoimakoulu-
tusten rahoitus tulee laskemaan, mikä kiristää kilpailua koulutusten hankinnoissa. Koulutus-
ten määrärahat laskevat myös opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamien ammatillisen pe-
rustutkinto- ja lisäkoulutusten rahoitusten myötä.

Osana valtionhallinnon säästötoimenpiteitä sekä OKM että TEM ovat muuttamassa toimin-
taperiaatteita, ja toisen asteen koulutukseen tulee kohdistumaan säästöjä lähivuosien aika-
na. Erityisesti v. 2017 jälkeen toisen asteen koulutukseen kohdistettava rahoitus tulee las-
kemaan. Lisäksi ennakkotietojen mukaan työvoimakoulutusten toimintaperiaatteita uudiste-
taan merkittävästi. Tiedossa olevien periaatteiden mukaisesti tutkintoon ja osatutkintoihin
johtavat koulutus tulee siirtymään työ- ja elinkeinoministeriöltä opetus- ja kulttuuriministe-
riölle. Nämä muutokset tulevat vaikuttamaan valtakunnallisen ja alueellisen työvoimakoulu-
tuksen toteuttamiseen merkittävästi. Nämä uudet säästöt ja toimintaperiaatteiden muutok-
set tulevat näkymään toisen asteen koulutuksessa keskimäärin siten, että vuoden 2013 toi-
mintaan suhteutettuna määrärahat tulevat laskemaan noin 25 prosenttia. Merkittävimmät
muutokset näissä tapahtuvat vuodesta 2017 alkaen. Kokonaisuutena nykyisen hallituksen
kärkihankkeena toimeenpanema ammatillisen koulutuksen reformi tulee todennäköisesti
voimaan lakiuudistusten ja rahoitusmuutosten jälkeen vuoden 2018 alusta alkaen.

Nämä isot muutokset edellyttävät sitä, että myös TEAK varautuu tuleviin muutoksiin selvit-
tämällä erilaisia vaihtoehtoja tulevaisuuden toiminnan kehittämiseksi, mm. yhteistyössä eri
oppilaitosten kanssa. Vuoden 2016 aikana TEAK tulee myös selvittämään mahdollisuudet yh-
distymiseen tai yhteenliittymään potentiaalisten yhteistyöoppilaitosten kanssa. Merkittävät
muutokset rahoituksessa edellyttävät, että toimintaa valmistellaan ja mitoitetaan sille tasol-
le, mikä on mahdollista uudistuvassa toimintaympäristössä. Tällä hetkellä vuoden 2015 lo-
pulla kaikki asiat eivät ole vielä seikkaperäisesti tiedossa, mutta nämä isot kehityslinjat ovat
selkeästi esillä ministeriöiden antamissa tiedoissa.

TEAK:in toiminta vuonna 2016 tulee perustumaan suoraan yritysten kanssa toteutettavaan,
TEM:n ELY-keskusten kautta rahoittamaan koulutustoimintaan sekä alueellisten ELY-
keskusten kilpailuttamiin, erilaisiin, osin monialaisiin koulutussopimuksiin. Näiden koulutus-
ten osuus tulee olemaan noin 80 prosenttia koko volyymistä. Loppu 20 prosenttia on OKM:n
rahoittamaa koulutustoimintaa. Tavoitteena on vahvistaa asemaa olemassa olevilla osaamis-
alueilla sekä kehittää asiakaslähtöisesti uusia koulutustuotteita. TEAK:in tavoite on saavuttaa
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5 milj. euron liikevaihto siten, että toiminta on kannattavaa.  Toimintaympäristö ja rahoitus
tulee muuttumaan merkittävästi vuoden 2016 jälkeen, kokonaisuutena vuoden 2016 toimin-
nassa on mahdollista säilyttää samantasoinen volyymi kuin edellisvuonna. Puu- ja huoneka-
lualan haasteellisen tilanteen vuoksi on tärkeätä, että panostetaan sekä olemassa olevien et-
tä uusien osaamisalueiden kehittämiseen ja tuotteistamiseen. TEAK:in strategian painopiste
vuodelle 2016 on sopeuttaa toiminta muutoksiin työvoimakoulutusten rahoitusten muutok-
sissa, tehdä ratkaisu mahdollisesta yhdistymisestä toisten oppilaitosten kanssa, sekä uudis-
taa koulutuksia eri alueiden ja elinkeinoelämän tarpeiden mukaisesti, sekä kehittää erikois-
tuneita osaamisalueita valtakunnallisen koulutustoiminnan tarpeiden mukaan.

3.3. Kiinteistö Oy Teuvan Kafiaari

Pyritään toteuttamaan Teuvan kunnan elinkeinostrategian mukaisia tavoitteita, jotta Kafiaa-
rin kiinteistöstä ja alueesta muodostuu teollisuuspuistomainen kokonaisuus, jossa voi sijaita
monenlaisia, toistensa toimintaa täydentäviä yrityksiä. Kiinteistöyhtiön perusajatuksena on
toimia siten, että toiminta on taloudellisesti kannattavaa.

Kiinteistöstä v. 2007 laaditun korjaussuunnitelman mukaisia korjaustoimenpiteitä pyritään
toteuttamaan taloudellisesti talousarviomäärärahojen rajoissa. Vuoden 2016 aikana pyritään
saamaan uusia vuokralaisia vielä vapaisiin tiloihin.

Yhteistyössä kiinteistöissä vuokralla olevien yritysten kanssa pyritään kehittämään toimintaa
siten, että se palvelee mahdollisimman hyvin sekä kiinteistöyhtiön että vuokralla olevien yri-
tysten asettamia toiveita ja tavoitteita.

3.4. Teuvan Kaukolämpö Oy

Teuvan kunnan kaukolämpölaitos yhtiöitettiin 30.4.2015. Perustetun Teuvan Kaukolämpö
Oy:n omistaa kokonaisuudessaan Teuvan kunta ja sillä on noin 180 lämmön myyntikohdetta.
Kaukolämpöverkostoa yhtiöllä on noin 22 kilometriä. Omistajaohjauksen mukaisesti tavoit-
teena on tuottaa kotimaisilla polttoaineilla varmaa ja kilpailukykyistä kaukolämpöä teuvalai-
sille. Lämpölaitoksen hoitopalvelu ostetaan Teuvan kunnan tekniseltä toimelta.

Yhtiöittämisen jälkeen kaukolämpöyhtiön toiminnan jatkuvuuden turvaavia investointeja on
tehty loppuvuodesta 2015 ja niitä tullaan jatkamaan vuonna 2016.  Tärkeimmät kehittämis-
kohteet ovat:

- Verkostoon kertyneen kalkkeuman poisto ja vedenpehmenninlaitteistojen hankinta.
- Kattilan muurauksien, seinämien, tuhkasuppiloiden, arinan ja märkätuhkakuljettimien

korjaustyöt.
- Polttoaineen hankinta viiden vuoden sopimuksella.
- Lämpölaitosalueen aitaaminen.
- Varalämpölaitoksien muuttaminen vastaamaan tämän päivän tarpeisiin.
- Raskasöljysäiliöiden vaihtaminen lämpölaitoksella ja keskustan varalaitoksella.
- Potentiaalisten asiakkaiden läpikäynti.

 Nykyinen kaukolämmön hintataso on niin korkea, että sitä ei ole mahdollista korottaa.
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4. SEUDULLINEN YHTEISTYÖ PALVELUTUOTANNOSSA

Seudun kunnilla on laajaa yhteistyötä. Yhteistyön tavoitteena on palvelujen turvaaminen ja
toiminnan tehokas ja taloudellinen järjestäminen.

4.1. Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä

Teuva kuuluu Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymään, jonka perustehtävä on tuot-
taa sosiaali- ja terveyspalvelut sekä ympäristöterveydenhuollon, ympäristönsuojelun ja eläin-
lääkintähuollon palvelut tasa-arvoisesti yhteistoiminta-alueen asukkaille. Liikelaitoskuntayh-
tymän toiminnot on jaettu viiteen palvelualueeseen; sosiaalipalvelut, hoito ja hoiva, ympäris-
tötoimi, erikoissairaanhoito ja sisäiset tukipalvelut.

Kauhajoen kaupungin organisaatioon kuuluvalle yhteistoimintalautakunnalle maksetaan
Teuvan kunnan osuus yhteistoimintalautakunnan hallinnon menoista, jotka jaetaan kunnille
asukasluvun suhteessa. Yhteistoimintalautakunta toteuttaa osaltaan kuntien omistajaohjaus-
ta jäsenkuntien edustajana ja neuvotteluosapuolena vuotuisten palvelujen hankinnassa. Pal-
velut tuotteistettiin yhteishintaan vuonna 2014 lukuun ottamatta avustuksia. Avustuksia ovat
esimerkiksi toimeentulotuki, henkilökohtainen apu ja omaishoidontuki sekä ostopalvelut,
jotka laskutetaan kunnilta kuntalaisten käytön mukaan. LLKY:n omilla yksiköillä on kullakin
oma tuotteistettu hintansa. Suoritteet ovat käyntejä, hoito- ja asumispäiviä tai työaikaa.

Teuvan asettama LLKY:n talousarvioraami on 22,15 milj. euroa vuonna 2015. Tämä on noin
0,5 milj. euroa alhaisempi kuin vuoden 2014 toteuma. Syyskuun ennusteen mukaan sote-
menot pysyisivät asetetussa raamissa.

Vuoden 2016 talousarvioraamiksi Teuva päätti asettaa 22,0 milj. euroa. Raamin asettamisen
jälkeen LLKY:n kanssa on käyty keskusteluja säästötavoitteista, jotta sosiaali- ja terveystoi-
men kustannukset asettuisivat hyväksyttävälle tasolle. LLKY:ltä tämä edellyttää toiminnan
suunnittelua ja tehostamista.

4.2. Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä

Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä on seudullinen elinkeino- ja maatalouslomituksen
palveluja tuottava kuntayhtymä. Yhtymän tavoitteena on kehittää seutukuntaa tukemalla
uuden yritystoiminnan syntymistä ja toimivien yritysten kilpailukyvyn kehittymistä. Se tukee
ja neuvoo yrityksiä mm. liiketoimintojen suunnittelussa, rahoituksen järjestämisessä ja yhte-
yksien luomisessa. Lisäksi yhtymä suunnittelee, toteuttaa ja rahoittaa Suupohjan elinkei-
noelämän kehittämishankkeita sekä kanavoi näihin EU:n ja valtion rahoitusta. Teuvan kunta
ostaa elinkeinoasiamiehen palvelut Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymästä.

Vuoden 2016 talousarviota valmisteltaessa SEK on ilmoittanut Teuvan maksuosuudeksi
156 000 euroa. Summa ei sisällä elinkeinoasiamiehen palkkakustannusta.
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4.3. Suupohjan seutupalvelukeskus Oy

Suupohjan seutupalvelukeskuksen talousarvioesityksessä toimintamenot laskevat vuonna
2016 edelliseen talousarvioon nähden 126 000 euroa eli 5,6 prosenttia. Toimintamenot ovat
yhteensä 2 112 200 euroa.  Teuvan kunnan maksuosuudeksi on budjetoitu 283 600 euroa,
mikä on 16 000 euroa alle edellisen vuoden maksuosuuden.

5. PÄÄVASTUUALUEIDEN PÄÄMÄÄRÄT, TOIMINTA-AJATUKSET JA TAVOITTEET

5.1.  Ylin päätöksenteko ja valvonta

TEUVAN KUNNAN TOIMINTA-AJATUS

VISIO 2020
Teuvalla  on  toimivat  lähipalvelut  ja vireä elinkeinoelämä. Täällä on hyvä asua ja yrittää. Yh-
teisöllisyyttä ja juuriamme arvostaen elämme ajassa. Elinvoimaisena kuntana hyödynnämme
uusinta teknologiaa ja tietoliikenneyhteyksiä.

ARVOT
Oikeudenmukaisuus
Suvaitsevaisuus ja avoimuus
Asukas- ja asiakastyytyväisyys
Yrittäjyys
Kokonaistaloudellisuus

STRATEGISET MENESTYSTEKIJÄT
Toimintaympäristömuutosten ennakointi
Kuntatalous
Yhteistyö ja kumppanuus
Toimiva ja ohjattavissa oleva palvelujärjestelmä
Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen
Yrittäjyyden vahvistaminen
Vetovoima työikäisten ja nuorten keskuudessa
Kiinteistöt

Tavoitteet ja painotukset
Ylimmän päätöksenteon ja valvonnan toimielimet asettavat tarvittaessa tavoitteensa ja pai-
notuksensa itsenäisesti.

Ylin päätöksenteko ja valvonta

Tuloslaskelma TP2014 TA2015 TA2016 TS2017 TS2018
Toimintatulot 9 110 9 000 9 000
Toimintamenot -83 559 -63 557 -45 677 -45 000 -45 000
Toimintakate -74 449 -54 557 -45 677 -36 000 -45 000
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Kunnanvaltuusto
Kunnanvaltuuston päämääränä on lainsäädäntö sekä kunnan toiminta-ajatus huomioon ot-
taen huolehtia ja vastata päätöksenteollaan, että kunnan ja sen päävastuualueiden toimin-
nalliset sekä taloudelliset päämäärät ja tavoitteet voidaan toteuttaa ja kaikki kunnalle sääde-
tyt tai päätetyt tehtävät hoitaa.

Tarkastuslautakunta
Tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajan osalta päämääränä on kunnanvaltuuston valtuutta-
mana ja puolesta edistää laillisuutta ja kunnan edun mukaista tarkoituksenmukaisuutta kun-
nan toiminnassa, hallinnossa ja talouden hoidossa.

Keskusvaalilautakunta
Vuonna 2016 ei ole vaaleja.

5.2. Hallinto- ja elinkeinotoimi

Kunnanhallitus

Kunnanhallituksen perustehtävät
Valtuuston päättämien strategioiden mukaisesti kunnanhallitus johtaa kunnan hallintoa, ta-
loutta ja palvelutuotantoa sekä ohjaa konserniyhtiöiden toimintaa.

Suunnitelmallisella asunto-, maankäyttö- ja elinkeinopolitiikalla sekä laaja-alaisella yhteis-
työllä kunnanhallitus edistää koko kunnan elinvoimaisuutta ja tunnettuutta.5.2. Hallinto- ja
elinkeinotoimi

Näkökulma ja kriittiset
menestystekijät

Strategiset tavoitteet
2016 -

Avainmittarit ja tavoitetaso Operatiiviset toimenpiteet / keinot

A s i a k a s

1. Hyvinvoinnin edistämi-
nen

2. Maankäyttö ja asunto-
politiikka

1.1. Hyvinvoinnin ja itsenäisen
suoriutumisen edistäminen
sekä terveyserojen kaven-
taminen

1.2. Syrjäytymisen ehkäiseminen
1.3. Mielenterveyden edistämi-

nen ja päihteiden käytön vä-
hentäminen

1.4. Kuntalaisten hyvinvoinnin
edistämisen näkökulma huo-
mioon kaikessa suunnittelussa

2.1. Yhdyskuntarakenteen
harkittu tiivistäminen

2.2.  Ennakoiva maanhankinta

2.3.  Monipuolinen tonttitarjonta

1.1.1., 1.2.1., 1.3.1., 1.4.1.
Hyvinvointisuunnitelman
mukaan

2.1.1. Rakennuslupien määrä  /
omakotitalot 5 kpl/v, maa-
talousrakennukset 1 kpl/
1000 m2/v, teollisuusraken-
nukset 1kpl/1000 m2/v

2.2.1. Hankittujen maa-alueiden
pinta-ala / pinta-ala/ vuosi,
yleiskaavan painopiste-
alueet (kk, sivukylät), moni-
puoliset alueet

1.1.1.1.,1.2.1.1.,1.3.1.1.,1.4.1.1.
Hyvinvointisuunnitelman
mukaan

2.1.1.1. Asemakaavan uudistaminen
2.1.1.2. Kylien maankäytön suunnittelu
2.1.1.3. Tonttien ja talojen yhteis-

markkinointi
2.1.1.4. Kylätoiminnan edistäminen
2.2.1.1. Maapolitiikan periaatteet
2.2.1.2. Määrärahavaraus talous-

arviossa
2.2.1.3. Aktiivinen toiminta maakau-

poissa
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3. Yritysten palvelut 3.1. PK- ja perheyrittäjyyden ml.
maatalousyrittäjät edellytys-
ten luominen

3.2. Sukupolvenvaihdokset, kasvu-
yritykset

3.1.1.Työpaikat PK-yrityksissä
3.1.2. Maataloustuotannon

tuottavuus vs. maakunta
3.1.3. Teollisuuden liikevaihto/

työntekijämäärä
3.1.4. Metsätalouden tuotto

yhteisöverossa
3.2.1. Sukupolvenvaihdosten ja

yritysten lukumäärä

3.1.1.1.Teollisuustontit
3.1.1.2. Neuvonta- ja kehittämispalve-

lut
3.1.1.3. Sijoituspaikkamarkkinointi
3.1.1.4. Yhteistyö yrittäjäjärjestön

kanssa
3.1.1.5. Myönteinen kuntakuva
3.2.1.1. Neuvontapalvelut
3.2.1.2. Korkotuki

P r o s e s s i t

1. Yksinkertaiset ja tehok-
kaat toimintamallit

2. Asiakkaan valinnan
vapaus

1.1. Ohjausjärjestelmän selkeyt-
täminen ja tehostaminen

1.2. Innovaatioiden hyödyntämi-
nen

1.3. Varhainen puuttuminen

1.4.  Olemassa olevien yhteisöjen
hyödyntäminen

2.1.  Palvelurakenteen selkeys ja
läpinäkyvyys

2.2.  Vaihtoehtojen tarjoaminen

1.1.1.Päätösprosessin läpimeno-
aika  / seuranta, aloitteet
ym. käs.aika, hallituksen
päätösten täytäntööpano

1.2.1.Innovaatioiden määrä ja
niiden toteutuminen / uusi
toimintatapa (mm. Cloudia,
Kuntatodistus- ohjelma), 5
kpl/v

1.3.1.Tapausten määrä ja korja-
ustoimenpiteet  / kustan-
nukset ja ennaltaehkäisevä
toiminta, oma arvio

1.4.1. Toimijoiden määrä / palve-
lusopimusten määrä ja nii-
den volyymit (euroa)

2.1.1. Asiakastyytyväisyys

2.2.2. Asiakastyytyväisyys

1.1.1.1. Seutujohtamisen kehittämi-
nen

1.1.1.2. Oman organisaation muutok-
set

1.1.1.3. Priorisointi ja perustehtäviin
keskittyminen

1.1.1.4.  Työvaiheiden analysointi
1.1.1.5. Aitojen ongelmien tunnista-

minen ja niihin tarttuminen
1.2.1.1. Kokeilut
1.2.1.2. Tiedon ja yhteyksien hankki-

minen
1.2.1.3. Suotuisan ilmapiirin luominen

1.3.1.1. Myönteisen asenteen kasvat-
taminen

1.3.1.2. Läpinäkyvä periaate
1.3.1.3. Aitojen ongelmien tunnista-

minen ja niihin tarttuminen
1.4.1.1. Tiivis yhteydenpito olemassa

oleviin yhteisöihin
1.4.1.2. Tunnistetaan omasta toi-

minnasta asiat, joissa ole-
massa olevia yhteisöjä voi-
daan hyödyntää

1.4.1.3. Varataan rahaa yhteistyöhön
(palvelusopimus)

2.1.1.1. Käytäntöjen yhtenäistäminen
2.1.1.2. ”Palvelukartat” kuntoon
2.2.2.1. Asiakkaan tarpeista lähtevät

palvelukokonaisuudet 80/20
- sääntö, olennaiseen keskit-
tyminen
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O m i s t a j a t  /  h e n k i l ö s t ö  /  o s a a m i n e n

1. Johtaminen

2 Työhyvinvointi

1.1. Sitoutuneet ja osaavat
sidosryhmät

1.2. Läpinäkyvyys

1.3. Työn tuottavuuden lisäämi-
nen

1.4. Muutosjohtaminen

1.5. Poliittisen johtamisen
kehittäminen

2.1. Osaava ja motivoitunut
henkilöstö

2.2. Ajanmukaiset toimitilat ja
työvälineet

1.1.1.Oma arvio

1.2.2.Palautteen laatu ja määrä/
henkilöstökysely

1.3.2.Työn tuottavuuden para-
neminen 10 prosenttia /
2016 loppuun mennessä

1.4.1.  Oma arvio

1.5.1.Kunnanhallituksen (vuosit-
tain) ja –valtuuston  (2 krt
valtuustokaudessa) oma
arvio

2.1.1. Henkilöstön tyytyväisyys
2.1.2. Lyhyiden sairauspoissaolo-

jen määrä
2.2.1. Investointien määrä
2.2.2. Sisäilmaongelmien määrä

1.1.1.1. Selkeän toimintamallin
luominen

1.1.1.2. Turhan byrokratian karsimi-
nen

1.2.1.1. Avoimuus ja vuorovaikuttei-
suus, tiedottaminen, omaeh-
toisen tiedon haun aktivointi

1.3.1.1. Tiimien muodostaminen ja
koulutus

1.3.1.2. Henkilöstö- ja koulutussuun-
nitelma

1.4.1.1. Ympäristön muutosten
havainnointi ja reagointi

1.5.1.1. Työnjaon selkeyttäminen
1.5.1.2. Strategiaan sitoutuminen
1.5.1.3. Koulutus, valmennus ja

seminaarit

2.1.1.1. Perehdyttäminen, koulutus,
työkierto, yhteisten kokoon-
tumisten lisääminen

2.2.1.1., 2.2.2.1. Ennakoiva kunnos-
sapito, vuosittaiset tarkas-
tukset, käyttäjien havainnot

T a l o u s

1. Samalla rahalla enem-
män

2. Ydintoiminnot itse, muut
yhteistyöjärjestelyin

3. Strateginen kehittä-
misvara

1.1. Toiminnan kehittäminen

1.2. Osaava kilpailutus

1.3. Palvelujen rajaaminen

2.1.  Ydintoimintojen valinta ja
niihin keskittyminen

3.1.  Panostus kehittämishank-
keisiin

3.2. Uusiutuvan energiankäytön
mahdollistaminen

1.1.1.Yksikkökustannukset

1.2.1. Saavutetut kustannus-
säästöt

1.3.1. Oma arvio

2.1.1. Oma arvio

3.1.1. Euromääräinen strateginen
kehittämisvara

3.1.2. Arvio hankkeiden vaikutuk-
sista kunnan elinvoimai-
suuden kannalta

3.2.1. Tuotannon nimellisteho
100-150 megawattia vuon-
na 2020

1.1.1.1. Kehitysmyönteinen ilmapiiri,
suunnittelupäivät

1.2.1.1.  Hankintastrategia, hankinta-
foorumi, koulutus, Cloudia-
hankintajärjestelmä

1.3.1.1. Toimintojen ja tehtävien
karsiminen, kiinteistöstrate-
gia, energiansäästö

2.1.1.1. Palvelustrategia

3.1.1.1. Suunnitelma kehittämisvaran
muodostumisesta ja sen käy-
töstä

3.2.1.1. Kaavoitus

Hallinto- ja elinkeinotoimi (sisältää tulevaisuuslautakunnan)

Tuloslaskelma TP2014 TA2015 TA2016 TS2017 TS2018
Toimintatulot 348 177 308 200 258 500 260 000 260 000
Toimintamenot -25 153 923 -24 678 654 -24 477 990 -24 200 000 -23 850 000
Toimintakate -24 805 746 -24 370 454 -24 219 490 -23 940 000 -23 590 000
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Hallintopalvelut

Hallintopalvelujen tehtävänä on kunnan, kuntalaisten ja kuntaorganisaation toiminnan vah-
vistaminen sekä myönteisen kuntakuvan luominen aktiivisella tiedottamisella, vuorovaiku-
tuksen kehittämisellä ja sujuvalla asiakaspalvelulla. Hallintopalvelut tuottaa kuntalaisille ja
kuntaorganisaatiolle päätöksenteon valmisteluun ja toimeenpanoon kuuluvat palvelut, osal-
listuu kunnan kehittämistyöhön ja vastaa yhteispalvelupisteen toiminnasta.

Viestinnässä pyritään ottamaan huomioon kuntalaisten informaatiotarpeet ja sekä kunnan
kehittämistarpeet. Toiminnassa hyödynnetään sähköisiä välineitä monipuolisesti, huomioi-
den kuitenkin erilaisten asukasryhmien tarpeet. Kuntamarkkinointia ja tiedottamista kehite-
tään markkinointistrategian mukaisesti.

Päätöksenteon kannalta taloudellisten tunnuslukujen ja päätösten toteutumisen seuranta on
tärkeää. Vuoden 2015 tavoitteeksi asetettiin prosessi, jossa seurataan tärkeimpien talouden
tunnuslukujen kehitystä kuukausitasolla. Toisena tavoitteena oli seurantaväline, missä seura-
taan päätettyjen asioiden etenemistä toteutusvaiheeseen. Lisäksi kunnan johtoryhmän työ-
suunnitelmaan päätettiin lisätä rahoitushakemuksiin ja muihin tärkeisiin päiviin liittyvät aika-
taulut. Tavoitteisiin liittyvät toimenpiteet suunniteltiin pääsoin, mutta käytännön toteutus jäi
tekemättä. Vuoden 2016 tavoitteeksi asetetaan suunnitelmien saattaminen toteutusvaihee-
seen. Lisäksi palvelustrategiatyön tulosten jalkauttaminen pyritään saattamaan hallitusti käy-
täntöön.

Henkilöstöhallintopalvelut

Jos huomioon ei oteta sosiaali- ja terveysmenoja, henkilöstömenojen osuus kaikista kunnan
menoista oli vuonna 2014 57,5 prosenttia. Henkilöstömenoja on pyritty alentamaan vähen-
tämällä henkilöstöä. Vuonna 2014 käydyn yhteistoimintamenettelyn tavoitteena oli 20 hen-
kilötyövuoden pysyvä vähentäminen ja se on pääosin toteutunut vuoden 2015 loppuun
mennessä.

Henkilöstöön kohdistuneet sopeuttamistoimet ovat vähentäneet henkilöstömenoja vuonna
2015. Suuntaus tulee jatkumaan myös vuonna 2016, jolloin toteutetut henkilöstövähennyk-
set vaikuttavat täysimääräisesti koko vuoden ajalta. Lisäävästi henkilöstömenoihin vaikuttaa
palkankorotukset, jotka astuvat voimaan pääosin vuoden alussa. Korotukset ovat kuitenkin
maltilliset 0,30 – 0,60 prosenttia toimialasta riippuen.

Työterveyshuollon toimintasuunnitelma uusittiin vuoden 2015 alusta. Se on edellistä laajem-
pi, sillä siihen sisällytettiin erikoislääkäritasoinen sairaanhoito, mikä tulee nostamaan työter-
veydenhuollon kustannuksia jonkin verran.

Kaavoitus, maanhankinta ja asuminen

Kaavoitustoiminnan keskeisinä tavoitteina on edistää maankäyttöä ja yhdyskuntarakenteen
kehittymistä hallitusti ja talouden näkökulmasta kestävällä tavalla. Lisäksi kaavoituksella
mahdollistetaan asunto-, liike- ja teollisuusrakentamisen kehittyminen ja monipuolistumi-
nen.  Asuinrakentamisen tavoitteena on saada lisää yksityistä rakennuskantaa jo hankituille
eri puolilla kuntaa sijaitseville kunnallistekniikalla varustetuille asuntoalueille.
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Maanhankinnan osalta pyritään harjoittamaan  pitkäjänteistä maapolitiikka siten, että kun-
nalla  on  riittävä raakamaavaranto,  josta on mahdollisuus kaavoittaa tonttialueita yhdys-
kuntarakenteen kehityksen edellyttämässä laajuudessa eri tarpeisiin.

Maanhankintaa suoritetaan harkitusti, mikäli yhdyskuntarakenteen ja kunnan toimintojen
kehittymisen kannalta strategisilla alueilla tulee raakamaata myyntiin kilpailukyisin ehdoin.

Teuvan asemakaava-alueista ennen vuotta 2000 on laadittu noin 70 - 80 prosenttia. 1.1.2000
voimaan astuneen maankäyttö- ja rakennuslain 60 §:n mukaan kunnan tulee seurata asema-
kaavojen ajanmukaisuutta ja tarvittaessa ryhtyä toimenpiteisiin vanhentuneiden asemakaa-
vojen uudistamiseksi. Lisäksi §:n 2. ja 3. momentissa todetaan seuraavaa:

Sellaisen asemakaavan alueella, joka on ollut voimassa yli 13 vuotta ja joka merkittävältä osalta on edel-
leen toteuttamatta, rakennuslupaa ei saa myöntää sellaisen uuden rakennuksen rakentamiseen, jolla on
alueiden käytön tai ympäristökuvan kannalta olennaista merkitystä, ennen kuin kunta on arvioinut asema-
kaavan ajanmukaisuuden. Arviointi ei kuitenkaan ole tarpeen, jos kaavan ajanmukaisuus on arvioitu vii-
meksi kuluneiden viiden vuoden aikana. Asemakaavan ajanmukaisuuden arviointi voidaan samalla kertaa
suorittaa alueella, joka muodostaa arvioinnin kannalta tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden. Kunnan pää-
tökseen, jolla asemakaavan on todettu olevan ajanmukainen, ei saa valittamalla hakea muutosta.

Edellä 2 momentissa säädettyä 13 vuoden määräaikaa voidaan erityisestä syystä asemakaavassa lyhentää
tai pidentää. Määräaika ei kuitenkaan saa olla lyhyempi kuin viisi vuotta eikä pitempi kuin 20 vuotta.

Vuoden 2015 aikana on ennakoidusti tarkasteltava kunnan merkittävän rakentamispaineen
kohteena olevien alueiden asemakaavojen ajantasaisuutta sekä pohdittava, mihin kehitys-
haasteisiin kaavoituksella tulee lyhyellä ja pitkällä aikavälillä pystyä vastaamaan.

EPV Tuulivoima Oy:n toimeksiannosta Ramboll Oy on käynnistänyt Teuvan tuulivoimapuiston
ympäristövaikutusten arviointiohjelman (YVA) Teuvan Paskoonharjulle suunnitellun tuuli-
voimapuiston osalta alkuvuoden 2009 aikana. YVA-menettely on saatu päätökseen vuoden
2011 aikana. YVA-menettelyn rinnalla myös kaavoitustyö on edennyt ja kaavaluonnos on ol-
lut nähtävillä ja lausuntokierroksella vuoden 2012 tammi-helmikuussa. Alueen kaavoitustyö-
tä on ollut pysähdyksissä 2013 maanomistajien ja tuulivoimayhtiöiden vuokrasopimusasioi-
den selvitystyöstä johtuen. Kaavoitustyötä on jatkettu syksyn 2014 aikana ja viranomaisneu-
vottelu on pidetty 17.11.2014. Kaava hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 15.12.2014 ja 22 voi-
malalle myönnettiin rakennusluvat 4.6.2015, sekä vielä yhdelle voimalalle 19.11.2015.

Saunamaan alueella Viiatissa Teuvan ja Kurikan raja-alueella on käynnistetty yhdessä Kurikan
kaupungin ja Megatuuli O:n kanssa 9 tuulivoimalaa käsittävän tuulivoimapuiston yleiskaavan
laadinta. Puiston tuulivoimaloista viisi sijoittuu Teuvan kunnan puolelle ja 4 Kurikan kaupun-
gin alueelle. Kaavaluonnos oli nähtävillä 2013 aikana ja kaavaehdotus oli nähtävillä 30.4.-
2.6.2014 ja uudelleen 3.9-3.10.2014. Viranomaisneuvottelu on pidetty 17.11.2014.  Kunnan-
valtuusto on hyväksynyt kaavan 15.12.2015, mutta siitä on valitettu. Rakennusluvat viidelle
voimalalle on myönnetty ehdollisena 25.6.2015, mutta niistä on valitettu.

Lehtiharjun alueen asemakaavan muutostyö  saatiin päätökseen vuoden 2014 aikana. Lehti-
harjussa vanha Mäntyniemi sai viime kesänä väistyä ja Koy Artun Hoiva-asunnot aloitti yli
kahden tuhannen kerrosneliön asuinrakennus-hoivakodin rakentamisen.

Kantatien pohjoispuolen osayleiskaavan muutos ja asemakaavan laajennustyö hyväksyttiin
kunnanvaltuustossa 10.11.2014. Uuden liittymän suunnittelu kantatieltä alueelle valmistuu
tämän vuoden aikana.
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Vuoden 2014 aikana käynnistettiin maanhankintaneuvottelut Äystön alueelta tavoitteena
saada alueelle lisää pientalorakentamiseen soveltuvia kaavoitettuja tontteja. Kunta osti viime
keväänä nykyisen asuntoalueen vierestä lisää pelto/metsä -aluetta, johon saadaan kaavoitet-
tua kymmenen pientalotonttia lisää.

Uusia asemakaavoja laaditaan ja vanhojen kaavojen uudistamisia sekä laajennuksia tehdään
tarpeen mukaan.

Maaseutupalvelut

 Kauhajoen kaupungin hallinnoimat seudulliset maaseutupalvelut ovat maaseutuelin-
keinohallinnosta sekä maatalouden ja maaseudun yleisestä kehittämisestä vastaava palvelu-
yksikkö. Tavoitteena on luoda edellytykset kilpailukykyiselle maatalous- ja maaseutuyrittämi-
selle sekä viihtyisät asuinympäristöt.

Palveluihin kuuluvat mm.
• Eu- ja kansallisten tulotukien hallinnointi, tiedotus ja neuvonta
• Perusmaatalouden ja pienyritystoiminnan rahoitusneuvonta ja hanketoiminta
• Tukioikeuksien kauppaan ja vuokraukseen liittyvä neuvonta
• Luopumistukineuvonta
• Maitokiintiöiden kauppaan ja vuokraukseen liittyvä neuvonta
• Sato- ja hirvivahinkojen arviointi sekä muut vahinkoarviot
• Eläinrekisterien ylläpito
• Peltokarttarekistereihin liittyvät päivitykset
• Hukkakauraan liittyvät tarkastukset, torjuntaohjeet ja päätökset

Elinkeinojen edistäminen

Elinkeinotoimen palvelut ostetaan Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymältä. Kuntayhty-
män rahoitukseen on vuoden 2015 talousarviossa varattu 170 000 euroa.

Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymään palkattiin lokakuussa 2015 uusi elinkeinoasiamies,
jonka työajasta 40 prosenttia suunnataan Teuvan elinkeinoelämän kehittämiseen. Teuvan kun-
ta puolestaan maksaa 40 prosenttia kyseisen elinkeinoasiamiehen palkkauskustannuksista.

Kunnan oma elinkeinopolitiikka rakentuu elinkeinopoliittisen ohjelman mukaisesti. Toimintaa
seuraa elinkeinopoliittinen toimikunta, jonka tehtävänä on:

- seurata elinkeinopoliittisen ohjelman toteutumista,
- tehdä aloitteita elinkeinoelämän kehittämiseksi,
- kehittää yrittäjien ja kunnan välistä yhteistyötä ja
- käydä aktiivista keskustelua elinkeinopolitiikasta yleisellä tasolla.

Tulevaisuuslautakunta

Tulevaisuuslautakunnan perustehtävä
Yhteistyössä eri tahojen kanssa etsiä ideoita ja työstää ne ehdotuksiksi kunnan kehityksen ja
tulevaisuuden turvaamiseksi.
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Näkökulma ja kriittiset
menestystekijät

Strategiset tavoitteet
2016-2018

Avainmittarit ja tavoitetaso Operatiiviset toimenpiteet /
keinot

A s i a k a s
Uskottavuus
- Kuntalainen luottaa vaikut-
tamiskanavana
- Hallinto ottaa lautakunnan
tosissaan

Saumattoman yhteistyön
luominen kuntalaisten, oppilai-
tosten, järjestöjen, kyläyhteisö-
jen, viranhaltijoiden sekä kun-
nanhallituksen ja lautakuntien
kanssa

Kuntalaisten osallistuminen ke-
hittyy positiivisesti

Kuinka monta hyvää ideaa löy-
detty ja esitetty eteenpäin

Tarpeeksi moni lautakunnan
tekemistä ehdotuksista toteutuu

Ideapankki

Yleisen toimeliaisuuden
ylläpito Teuvalla

Elinkeinoelämän ja kulttuurin
vireys

Kunnan alueen toimeliaisuuden/
talouden kehitys.
Kauppojen ym. palveluiden säi-
lyminen Teuvalla.
Kylien elinvoimaisuuden säilymi-
nen.

Yhteistyö TEAKin kanssa
Yhteistyö yrittäjäjärjestön/
kauppiastoimikunnan kanssa
Lautakunnan kyläkierrokset
Kulttuurin ja elinkeinoelämän
yhteistyön lisääminen

Ympäristö- ja energia-asiat Teuvalaiset ottavat ympäristö-
ja energia-asiat huomioon
arkielämässään

Ympäristö- ja energia-asioiden
esilläpito, asiantuntijoiden
käyttö

Työllisyys Pitkäaikaistyöttömien ja nuor-
ten työttömien syrjäytymisen
estäminen

Työttömyysasteen pieneneminen Haetaan malleja onnistuneista
hankkeista

Kuntalaisten hyvinvointi Kuntalaiset ottavat aktiivisen
roolin hyvinvointinsa suhteen

Hyvinvoinnin lisääntyminen Tiedotus kampanjointi,
toimiminen ruohonjuuritasolla

P r o s e s s i t
Kehittämiskelpoisen idean
jalostaminen ehdotukseksi
(ideonti/kuuntelu, seulonta,
kehittäminen, ehdotus)

Systeemin kehittäminen siihen,
että kuntalaisilta saadaan ideat
esiin.
Tehokkaan käsittelyrutiinin
luominen.

Idean käsittelyaika lautakunnas-
sa.

Esityksen käsittelyaika virka-
koneistossa ja hallinnossa.

Tehokas ehdotusten eteen-
päinmenon seuranta

O m i s t a j a t  /  h e n k i l ö s t ö  /  o s a a m i n e n
Henkiset resurssit
- Innovatiivisuus
- Ennakkoluulottomuus
- Avoimuus uusille ideoille
- Osaaminen

Kunnan tunnettuuden lisäämi-
nen
Teuvalaisten itsetunnon kohot-
taminen

Lautakunnan jäsenten moti-
vaation ylläpito

Visiointi ja tulevaisuuden en-
nakointi

Kunnan positiivinen medianäky-
vyys
Kuntalaispalaute

Kokousten ja käsiteltyjen asioiden
määrä

Teuvan vahvuuksien esiintuon-
ti
Kuntaan muuttaneilta saatu
palaute

T a l o u s
Lautakunnan tekemät ehdo-
tukset vahvistavat toteutet-
tuna tulevaisuudessa kunta-
taloutta.

Hankintalain antamat mahdol-
lisuudet käytetään hyväksi /
alueen ja kunnan elinkei-
noelämän tukeminen myös
näin.

Lautakunnan ehdotusten tuoma
hyöty/näkyvyys kunnalle.

Lautakunnan oma budjetti
mahdollistaa sen toiminnan.

Budjetissa pysyminen.

Teuvan väestökehityksen
pitäminen positiivisempana
kuin naapurikunnissa.

Väestökehitys Markkinointi
Myönteisen kuntakuvan luo-
minen.
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T a v o i t e M i t t a r i T a v o i t e t a s o   2016

Kuntalaisten hyvinvointi.
Teuvalaisen identiteetin vaaliminen ja vahvis-
taminen.

Hyvinvoinnin lisääntyminen.
Talkoo-/vapaaehtoistyön, yhdistys-
toiminnan ja kylien elinvoimaisuuden
takaaminen, lisääminen ja tukeminen.

Tuloslaskelma TP2014 TA2015 TA2016 TS2017 TS2018
Toimintatulot - - - - -
Toimintamenot -4 823 - 6 500 -6 500 -6 500 -6 500
Toimintakate -4 823 -6 500 - 6 500 -6 500 -6 500

5.3. Sivistystoimi

Sivistyslautakunta

SIVISTYSLAUTAKUNNAN PERUSTEHTÄVÄT
Sivistyslautakunta vastaa varhaiskasvatuksesta, yleissivistävästä koulutuksesta, kirjastosta,
muusta sivistystoimesta ja sivistystoimen hallinnosta.

Sivistyslautakunta

Näkökulma ja kriittiset
menestystekijät

Strategiset tavoitteet
2016-

Avainmittarit ja tavoitetaso Operatiiviset toimenpiteet /
keinot

A s i a k a s

1. Hyvät ja monipuoliset var-
haiskasvatuspalvelut

2. Hyvä yleissivistävä koulutus
kaikille

3. Kirjastopalveluiden moni-
puolinen tarjonta

4. Monipuolinen kansalaisopis-
ton kurssitarjonta

5. Asiakastyytyväisyys

1.1. Kysyntään nähden riittävät
palvelut hoitomuodoissa

2.1. Turvataan tasokas perusope-
tus

2.2. Lukio-opetuksen turvaami-
nen Teuvalla/seutu-
kunnallinen yhteistyö

2.3. Oppilaiden elämänhallinnan
ja terveydentilan edistämi-
nen

3.1. Monipuolinen ja uusiutuva
aineisto yhdessä alueen
muiden kirjastojen kanssa

4.1. Kansalaisopistopalveluiden
turvaaminen

5.1.  Tyytyväiset asiakkaat

5.2. Terveelliset, turvalliset ja
toimivat toimitilat

1.1.1. Hoitopaikkojen riittävyys
1.1.2. Hakutoiveiden toteutuminen
1.1.3. Arjessa toimiva kasvatuskump-

panuus perheiden kanssa

2.1.1. Ryhmäkoko pedagogisesti toimi-
va (10-20)

2.1.2. Kaikille päättötodistus ja jatko-
opiskelupaikka

2.2.1. Monipuolinen kurssitarjotin

2.3.1. Kouluterveyskysely

3.1.1. Teuvalla vähintään OKM:n anta-
ma tavoitetaso

4.1.1. Kurssien toteutuminen ja oppi-
lasmäärät

5.1.1 Asiakastyytyväisyyskyselyt as-
teikolla 1-5, tavoitetaso vähin-
tään 3,5

5.2.1. Toimintaan riittävät, sopivat ja
ajanmukaiset tilat ja välineet

1.1.1.1-.1.1.2.1  Palautteen keräämi-
nen ja seuranta

1.1.3.1. Vanhempainillat, keskustelut
 yms. yhteistyö vanhempien
kanssa

2.1.1.1. Riittävät tuntiresurssit
2.1.1.2. Aineenopetusjärjestelmää

kehitetään alakoulun ja ylä-
koulun yhteistyönä

2.1.2.1. Tehokas opinto-ohjaus
2.2.1.1. Yhteistyö seudun muiden

oppilaitosten  kanssa

2.3.1.1. Toimiva oppilashuolto jokai-
sella koululla

3.1.1.1.- 4.1.1.1. Riittävät resurssit ja
seuranta

5.1.1.1. Asiakaslähtöinen toiminta
5.1.1.2. Asiakastyytyväisyyskyselyt

5.2.1.1. Säännölliset tarkastukset
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P r o s e s s i t

1. Varhaiskasvatus

2. Yleissivistävä opetus

3. Kirjastopalvelut

4. Kansalaisopistopalvelut

5. Moniammatillinen yhteistyö
eri viranomaisten kanssa

1.1. Selkeä varhaiskasvatuksen
palvelurakenne

1.2. Lasten yksilölliset suunnitel-
mat ja tavoitteet

1.3. Oikea-aikainen tuen saami-
nen

2.1. Toimiva ja tuloksekas yleissi-
vistävä opetus

2.2. Oppilaiden huomioiminen
yksilöinä

3.1. Yhteiset verkko- ja asiointi-
palvelut  kimpan kesken

3.2. Lukuharrastuksen edistämi-
nen

4.1.  Kansalaisopistojen seudulli-
nen yhteistyö

5.1.  Toimiva yhteistyö

5.2.  Lasten siirtymävaiheiden
turvaaminen

5.3.  Oppilas- ja opiskelijahuollon
kehittäminen

1.1.1. Päivähoitopaikan hakuprosessi
toimii hyvin

1.2.1. Varhaiskasvatussuunnitelmat
laaditaan kaikille lapsille ja ase-
tettujen tavoitteiden toteutumis-
ta seurataan

1.3.1. Erityislastentarhanopettajan
palvelut saatavilla kaikille teuva-
laisille alle kouluikäisille lapsille

2.1.1. Vähintään valtakunnalliset
keskiarvotulokset: valtakunnalli-
set kokeet, PISA-tutkimus, OPH:n
arvioinnit, yo-tulokset

2.2.1. Opetussuunnitelmassa painotet-
tu eriyttämistä

3.1.1. Logistiikka toimii säännöllisesti

3.1.2. Toimivat verkkopalvelut

3.2.1. Kirjallisuuteen liittyvät tapahtu-
mat kaiken ikäisille

4.1.1. Toteutuneet kurssit

5.1.1. Yhteistyö mm. lastenneuvolan,
lastensuojelun, perhetyön, mah-
dollisten terapiapalveluiden yms.
kanssa

5.2.1. Siirtymävaiheiden laadukas
hoitaminen (päivähoidon sisäi-
set, esikouluun siirtyminen, kou-
lun alkaminen)

5.3.1. Kahden vuoden välein tehtäväs-
sä kouluterveystutkimuksessa
maakunnallista keskiarvoa pa-
remmat tulokset

1.1.1.1. Ajan tasalla olevat nettisivut,
esitteet, yms.

1.2.1.1. Varhaiskasvatussuunnitelmat
1.2.1.2. Tarvittaessa palaverit van-

hempien kanssa

1.3.1.1. Riittävät erityislastentarhan-
opettajan palvelut

2.1.1.1. Hyvä opetus

2.2.1.1. Opetuksen eriyttäminen

3.1.1.1. Kirjastokuljetus vähintään
kerran viikossa

3.1.2.1. Päivitetään ja kehitetään
ajanmukaista verkkopalvelua
yhdessä kimpan kirjastojen
kanssa

3.2.1.1. Kirjavinkkaus, tiedonhaun ja
kirjastonkäytön opetus, pal-
veluiden esilletuominen

4.1.1.1. Käytäntöjen yhtenäistäminen

5.1.1.1. Säännölliset tapaamiset
yhteistyötahojen kanssa

5.2.1.1. Toimivat siirtopalaverit

5.3.1.1. Tutkimusten perusteella
valittavat painopistealueet
työsuunnitelmaan

1.1.1.1. – 5.3.1.1. Toiminnan arvioimi-
nen

O m i s t a j a t  /  h e n k i l ö s t ö  /  o s a a m i n e n

1. Johtaminen

2. Työhyvinvointi

1.1. Elinikäiseen oppimiseen kan-
nustava ja henkilökunnan hy-
vinvointia tukeva johtaminen

1.2. Työssä jaksamisen tukeminen

1.3. Kehityskeskustelut

1.4. Täydennyskoulutussuunni-
telma koko henkilöstölle

1.5. Muutosjohtaminen

2.1. Osaava ja motivoitunut
henkilöstö

1.1.1. Palautteen antaminen ja saaminen
1.1.2. Palautteen laatu ja määrä/

henkilöstökysely

1.2.1. Työjärjestelyt, työterveyshuolto,
virkistystoiminta, esimiestyön tu-
keminen

1.3.1. Kehityskeskusteluiden käyminen
vuosittain

1.4.1. Koulutussuunnitelmien tekeminen
vuosittain

1.5.1. Itsearviointi ja kyselyt

2.1.1. Henkilöstön tyytyväisyys

2.1.2. Sairauspoissaolojen määrä

1.1.1.1. Yhteenvedot ja toimenpiteet
1.1.2.1. Avoimuus ja vuorovaikuttei-

suus, tiedottaminen, omaeh-
toisen tiedonhaun aktivointi

1.2.1.1. – 1.4.1.1. Toteutuminen ja
seuranta

1.5.1.1. Toimintaympäristön muutos-
ten havainnointi ja reagointi

2.1.1.1. Perehdyttäminen, koulutus,
moniosaaminen, yhteisten
kokoontumisten lisääminen

2.1.1.2. Työilmapiiristä huolehtiminen
2.1.1.3. Henkilöstön kehittämisideoi-

den huomioiminen
2.1.2.1. Seuranta ja toimenpiteet
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2.2. Ajanmukaiset toimitilat ja
työvälineet

2.3. Varhainen puuttuminen

2.2.1. Toimintaan riittävät, sopivat ja
ajanmukaiset tilat ja välineet

2.3.1. Varhaisen tuen tarpeen tunnista-
minen ja antaminen

2.2.1.1. Käyttäjien havainnot, vuosit-
taiset tarkastukset ja asian-
mukaisten työvälineiden yllä-
pito

2.2.1.2. Ajantasaiset turvallisuussuun-
nitelmat

2.3.1.1. Työkykyseurannan toteutus,
raportointi, toteutumisen ja
vaikutusten analysointi

T a l o u s

1. Kustannustietoisuus

2. Ydintoiminnot itse, muut
yhteistyöjärjestelyin

3. Strateginen kehittämisvara

1.1. Taloudellisen tilanteen
jatkuva kriittinen tarkastelu

1.2. Kustannustietoisuus eri
tasoilla: lautakunta, henki-
löstö, asiakkaat

2.1. Ydintoimintojen valinta ja
niihin keskittyminen

2.2. Palveluiden järjestäminen yli
kuntarajojen

3.1. Panostus toiminnan kehittä-
miseen

1.1.1. Johdonmukainen ennakkovaiku-
tusten arviointi

1.1.2. Yksikkökustannukset  verrattuna
maakunnallisiin kustannuksiin

1.2.1. Palveluiden toteuttamisen todel-
liset kustannukset esille

2.1.1. Oma arvio lait ja asetukset huo-
mioiden

2.2.1. Kustannussäästöjen saavuttami-
nen yhteistyömahdollisuuksien
tarkastelulla ja kehittämisellä

3.1.1. Strateginen kehittämisvara
euroina

 3.1.2. Arvio hankkeiden ja kehittämisen
vaikutuksista

1.1.1.1. Kehitysmyönteinen ilmapiiri,
olemassa olevan selvitys-/
tutkimustiedon hyödyntämi-
nen

1.1.2.1. Seuranta ja niiden tulkinta
1.2.1.1. Ajantasainen tiedottaminen
1.2.1.2. Kustannusten muodostumisen

taustat

2.1.1.1. Palvelustrategia

2.2.1.1. Jatkuva vuoropuhelu toimijoi-
den kesken

2.2.1.2. Muualla käytettyjen hyvien
toimintamallien soveltaminen

3.1.1.1. Suunnitelma kehittämisvaran
muodostumisesta ja käytöstä

3.1.2.1. Toimintamallien toteutumisen
arviointi hankkeen jälkeen

Sivistyslautakunta

Tuloslaskelma TP2014 TA2015 TA2016 TS2017 TS2018

Toimintatulot 629 813 594 000 580 000 580 000 580 000

Toimintamenot -7 810 756 -7 899 900 -7 695 450 -7 503 400 -7 455 400

Toimintakate -7 180 942 -7 305 900 -7 117 250 -6 923 400 -6 875 400

SIVISTYSTOIMEN PERUSTEHTÄVÄT JA TAVOITTEET VUODELLE 2016 VASTUUALUEITTAIN

Kirjasto

Kirjastolain mukaan yleisten kirjastojen kirjasto- ja tietopalvelujen tavoitteena on edistää
väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden ja taiteen harrastukseen, jat-
kuvaan tietojen, taitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen, kansainvälistymiseen sekä
elinikäiseen oppimiseen.

Kirjastotoiminnassa tavoitteena on edistää myös virtuaalisten ja vuorovaikutteisten verkko-
palvelujen ja niiden sivistyksellisten sisältöjen kehittymistä.

Kirjaston tavoitteena on siis lisätä kaikkien kuntalaisten kokonaisvaltaista hyvinvointia henki-
sesti ja välillisesti myös fyysisesti. Kaikki ikäryhmät ovat tärkeitä, mutta erityisesti painote-
taan lasten ja nuorten lukemisharrastuksen edistämistä.
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Näiden tavoitteiden toteutumiseen Teuvan kirjasto tähtää olemassa olevilla resursseilla yllä-
pitäen mahdollisimman ajantasaista ja laadukasta kokoelmaa sekä tarjoamalla tavoitteita tu-
kevia palveluita asiakkailleen niin paikanpäällä kuin verkossa.

Myös tiivis yhteistyö Krannit-kirjastojen kanssa jatkuu ja tukee tavoitteiden saavuttamista.
Samalla valmistellaan uuden maakunnanlaajuisen kirjastokimpan valmistelua yhdessä mui-
den kirjastojen kanssa.

Kansalaisopisto

Teuvan kansalaisopisto pyrkii järjestämään korkeatasoisia kursseja kunnan asukkaille siten,
että kaikki ikäryhmät otetaan huomioon. Tavoitteena on myös monipuolinen kurssitarjonta.
Erityistä huomiota kiinnitetään ikääntyvään väestöön, mikä tarkoittaa mm. palvelukotien vi-
riketoimintaa. Lisäksi mm. väestön kunnon omaehtoiseen kohottamiseen panostetaan eri-
muotoisilla liikuntaryhmillä. Kaikilla sivukylillä järjestetään opetusta. Teuvan kansalaisopisto
täyttää 50 vuotta vuonna 2016 ja sitä juhlistetaan keväällä järjestettävällä juhlanäyttelyllä se-
kä vuosijuhlalla.

Perusopetus

Perusopetus on osa koulutuksen perusturvaa sisältäen kasvatus- että opetustehtävän. Teu-
van koulujen perusopetuksen tehtävänä on antaa perusopetuslain edellyttämä yleissivistävä
peruskoulutus sekä tukea kasvua kohti tasapainoista ja vastuullista aikuisuutta sekä antaa
oppilaille riittävät perustiedot ja – taidot jatko-opintoja ja elämää varten.

Koulussa opetellaan niitä arvoja, jotka kuuluvat ”kunnollisen ihmisen” käsitykseen. Koti ja
koulu toimivat yhteisiin pelisääntöihin nojaten niin, että molemmat noudattavat yhteisiä so-
pimuksia. Tämä edellyttää monipuolista ja toimivaa kodin ja koulun yhteyttä. Opetuksen läh-
tökohtana tulee olla oppilaan kasvun tukeminen kohti myönteistä ja realistista minäkuvaa.
Monikulttuurisuuden ja yhteisöllisyyden kautta oppilas oppii ymmärtämään oman identiteet-
tinsä teuvalaisena,  suomalaisena  ja eurooppalaisena.

Toimintavuonna korostetaan edelleen omaehtoisen liikunnan merkitystä. Liikkuva Koulu  -
hankkeen tuomia malleja vahvistetaan. Tärkeinä painopistealueina ovat myös tapakasvatus,
koulukiusaamisen ehkäiseminen, terveet elämäntavat ja myönteinen elämänasenne. Opetus-
teknologian hyödyntäminen on mukana opetustyön kehittämisessä, oppilaiden osallistami-
sessa sekä opetussuunnitelmavaatimusten toteuttamisessa. Tulevan lukuvuoden tärkeitä
haasteita on myös yhtenäiskoulun ja lukion eri-ikäisten opetuksen ja toiminnan yhteensovit-
taminen vastikään uusituissa tiloissa.

Etelä-Pohjanmaan alueen Osaava II-hankkeen puitteissa panostetaan perusopetuksen henki-
löstön koulutukseen. Perusopetuksen opetussuunnitelmat uudistuvat 1.8.2016 alkaen. Etelä-
Pohjanmaan 17 kuntaa ja Isokyrö laativat yhteistä maakunnallista opetussuunnitelmaa. Yh-
teistyöllä tavoitellaan maakuntatason opetussuunnitelmaa, jossa sitoudutaan mm. yhteiseen
tuntijakoon. Työ on organisoitua ja tehtävistä päätöksistä vastaa Osaava-hankkeen ohjaus-
ryhmä. Muita opetussuunnitelman työryhmiä ovat johtoryhmä ja koontiryhmä. Johtoryhmä
koordinoi kokonaisuutta ja koontiryhmä kokoaa maakunnallisesti työstetyt asiat. Työssä on
mukana myös 19 maakunnallista aine- ja aiheryhmää, joissa työskentelee noin 150 opettajaa,
joista 7 Teuvalta. Opetussuunnitelmatyötä tehdään myös kunnan omassa tiimissä. Tulevana
lukuvuonna, kun uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön alakouluissa, on erityisen tärkeää
tiedottaa ja tukea opetushenkilöstöä uusien toimintatapojen siirtämisessä käytäntöön.
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Lukio

Teuvan lukio on maaseutulukio, jonka opiskelijamäärä on tällä hetkellä n. 75 opiskelijaa. Lu-
kio pyrkii turvaamaan opiskelijoille mahdollisimman korkeatasoisen opetuksen ja mahdolli-
suuden laajentaa osaamistaan. Erityisesti opiskelijarekrytointiin panostetaan. Toissa vuonna
aloitettua uutta opintokokonaisuutta liikunnan valmennuslinjaa jatketaan. Siten annetaan
urheilullisille opiskelijoille tilaisuus suorittaa lukio-opinnot omalla paikkakunnalla.

Pätevillä opettajilla, verkko-opiskelulla sekä alueen lukioiden ja ammatillisen koulutuksen li-
sääntyvällä yhteistyöllä pyritään mahdollistamaan korkea-/laajatasoinen opetus, joka antaa
opiskelijoille mahdollisimman hyvät valmiudet ylioppilastutkinnon suorittamiseen. Näin tur-
vataan opiskelijoille hyvät valmiudet jatko-opintoihin. Sosiaaliseen mediaan panostetaan se-
kä opiskelijoiden että opettajien osalta.

Lukion uudet opetussuunnitelmien perusteet ovat valmistuneet ja Teuva työstää uutta kun-
takohtaista lukion opetussuunnitelmaa yhteistyössä Kauhajoen ja Ilmajoen kanssa. Opetus-
suunnitelma otetaan käyttöön lukion aloittavilla opiskelijoilla 1.8.2016 lukien, ja käyttöönotto
etenee vuosiluokka kerrallaan.

Valtionrahoituksen väheneminen toisen asteen koulutukselta vaatii kunnassa suunnitelmalli-
suutta vastata haasteisiin. Rakenneuudistukseen liittyviä vaihtoehtoja selvitetään sekä omas-
sa kunnassa että yhteistyönä muiden maakunnan toimijoiden kanssa.

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen toimintamuotoja Teuvalla ovat päivähoito eri muodoissaan (perhepäivä-
hoito, ryhmikset ja päiväkoti), ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta. Esiopetuksen järjes-
täminen on siirtynyt koulutoimen alaisuuteen syksyllä 2015, mutta esiopetuksen ulkopuolista
päivähoitoa järjestää varhaiskasvatus Eskaritalolla.

Lasten päivähoito- sekä lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuki ovat subjektiivisia oikeuksia.
Uusi Varhaiskasvatuslaki on tullut voimaan 1.8.2015.  Uudessa varhaiskasvatuslaissa ja aikai-
semmassa, edelleen voimassa olevassa asetuksessa lasten päivähoidosta säädetään mm.
varhaiskasvatuksen tavoitteista, ryhmäkoosta, varhaiskasvatussuunnitelman laatimisesta,
osallisuudesta, lasten päivähoitopaikkojen hakuajoista, sekä hoidossa olevien lasten ja hoito-
henkilökunnan välisestä suhdeluvusta. Myös henkilöstön kelpoisuudesta säädetään laissa.

Varhaiskasvatuksen johtoajatuksena on kasvatuskumppanuus vanhempien kanssa. Yhdessä
kodin kanssa huolehditaan lapsen hyvinvoinnista, kehityksestä ja oppimisesta. Omalta osal-
taan varhaiskasvatus tarjoaa lapselle jatkuvat ja turvalliset ihmissuhteet. Toimintaa järjeste-
tään niin, että se tukee lapsen kehitystä monipuolisesti, lapsen yksilöllisyys ja erityistarpeet
huomioiden.

Yhteistyötä perusopetuksen kanssa jatketaan mm. lasten joustavan siirtymisen edesauttami-
seksi varhaiskasvatuksen palveluista esiopetuksen kautta kouluun. Erityisesti tämä näkyy Es-
karitalon arjessa. Uudessa varhaiskasvatuslaissa mainittuja varhaiskasvatuksen tavoitteita sy-
vennetään myös täydennyskoulutusta järjestettäessä.

Sähköisten palveluiden käyttöä edistetään. Tämä vaatii päivähoito-ohjelman  kehittämistä ja
mm. mobiiliratkaisujen käyttöönottoa. Sivistystoimen investointimäärärahoihin varataan tar-
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koitusta varten 29 000 euroa, josta ohjelmistoa varten 24 000 euroa ja laitehankintoihin
5 000 euroa.

Henkilöstön työssäjaksamista ja työhyvinvointia tuetaan mm. kehityskeskustelujen ja työter-
veyshuollon palvelujen avulla. Erityistä huomiota kiinnitetään henkilöstön työergonomiaan
mm. työtuolien ja pukemispenkkien hankinnalla.

Vapaa-ajanlautakunta

VAPAA-AJANLAUTAKUNNAN PERUSTEHTÄVÄ JA TAVOITTEET VUODELLE 2016

Tuottaa  kohtuuhintaisia  vapaa-ajanpalveluita  kuntalaisille  yksin  ja  yhdessä  seurojen/
yhdistysten kanssa. Vastaa vapaa-ajantoimen hallinnosta.

Uimahallin/kuntosalin käyntimäärät ovat nousseet vuodesta 2011 vuoteen 2014 runsaalla
5000 käynnillä.

Kehitetään terveysliikunnan palveluita uimahallilla ja kuntosalilla ottaen huomioon kaikki ikä-
ryhmät, erityisesti kannustetaan ikäihmisiä arjen aktiivisuuteen ja säännöllisen liikuntamuo-
don löytämiseen. Paneudutaan erityisesti vähän liikkuvien aikuisten erityisesti miesten akti-
voimiseen järjestämällä kohderyhmälle omia liikuntamuotoja ja ryhmiä uimahallilla ja luon-
nossa.

Liikuntatoimi kannustaa ja ohjaa kuntalaisia omaehtoiseen liikkumiseen järjestämällä vuoden
aikana pyöräily-, hiihto- ja uintikampanjat.

Vuosittaiset kulttuuritapahtumat järjestetään yhteistyössä kulttuurityötä tekevien yhdistys-
ten kanssa, suurimpana Ars Nova Botnica –taidenäyttely ja kesä- ja kulttuuritapahtumaviikko
Elolystit, yksittäisiä konsertteja kulttuuritoimi järjestää myös yksin. Suomen itsenäisyyden
juhlavuoden teemoja suunnitellaan toimijoiden kanssa, että saadaan rakennettua juhlavuo-
den 2017 tapahtumista elämyksellisiä ja mieliinpainuvia.

Nuorten tieto- ja neuvontatyötä kehitetään Suupohjassa alueellisesti. Suupohjan Nuoret –
nettisivusto on jo lähes valmiina.

Vapaa-ajanlautakunta
Näkökulma ja kriittiset me-
nestystekijät

Strategiset tavoitteet
2014-2016

Avainmittarit ja tavoitetaso Operatiiviset toimenpiteet
/ keinot

A s i a k a s

1. Monipuolisten harrastusmah-
dollisuuksien saatavuus lähi-
palveluna

2. Yhteistyö kolmannen sektorin
kanssa

3. Asiakaslähtöisyys

1.1.  Monipuoliset vapaa-
ajanviettopalvelut ja niis-
tä tiedottaminen

2.1. Vuorovaikutteinen ja toimi-
va yhteistyö seurojen ja yh-
distysten kanssa

2.2. Kolmannen sektorin hyö-
dyntäminen

3.1. Tyytyväiset asiakkaat

1.1.1. Kävijät/tapahtumat

2.1.1. Ajantasainen avustus-
sääntö

3.1.1. Toimintaan riittävät ja
turvalliset ja ajanmukai-
set tilat ja välineet

1.1.1.2. Riittävät resurssit ja
seuranta

2.1.1.1. Avustusten priori-
sointi toiminnan mu-
kaan

3.1.1.1. Asiakaslähtöinen
toiminta

3.1.1.2. Asiakastyytyväisyys-
kysely
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P r o s e s s i t

1. Liikuntapalvelut

2.  Nuorisopalvelut

3.  Kulttuuripalvelut

4. Vapaa-ajanpalveluiden hallin-
to

1.1. Toimivat ja tulokselliset
uimahalli/kuntosali-
palvelut

1.2. Kuntalaisten omaehtoi-
sen liikunnan edistämi-
nen ja tukeminen erilai-
sin kampanjoin

1.3. Erityisryhmien liikunnan-
ohjauksesta huolehtimi-
nen uimahallilla ja kun-
tosalilla

1.4. Vuosittaiset uimakoulut
lapsille

2.1. Nuorten avoimen toimin-
nan kehittäminen kol-
mannen sektorin kanssa

3.1. Kunnan järjestämien
kulttuuritapahtumien
säilyttäminen ja vahvis-
taminen Teuvalla

4.1. Toimiva yhteistyö eri
yhteistyötahojen kanssa

1.1.1. Liikunnan toimenpide-
ohjelma, jossa otettu
huomioon kaikki ikä-
ryhmät ja erityistyhmät

1.1.2. Ajantasainen stipendi-
sääntö

1.1.3. Toteutuneet liikunta-
kampanjat

2.1.1. Kolmas sektori mukana
toiminnassa

2.1.2. Yhteistyö seudullisessa
ehkäisevän päihdetyön
ryhmässä

3.1.1. Kulttuuristrategia
3.1.2. Toimiva yhteistyö kol-

mannen sektorin kanssa

4.1.1. Yhteistyö mm.  Seudulla
nuorisotoimien ja kult-
tuurivastaavien kanssa,
Etelä-Pohjanmaan liiton
kanssa

1.1.1.1. Ajantasalla olevat
nettisivut, esitteet
ym. tiedottaminen

1.1.1.2. Hyvät lähipalvelut
1.1.1. 3. Tutkimusten perus-

teella valittavat  pai-
nopistealueet työ-
suunnitelmaan

2.1.1.1.- 3.1.1.1. Säännölliset
tapaamiset yhteistyö-
tahojen kanssa

1.1.1.1. - 4.1.1.1 Toimiva
yhteistyö

O m i s t a j a t  /  h e n k i l ö s t ö  /  o s a a m i n e n

1. Johtaminen

2. Työhyvinvointi

1.1. Henkilökunnan työhyvin-
vointia tukeva johtaminen

1.2. Työssä jaksamisen tuke-
minen

1.3. Kehityskeskustelut

1.4. Täydennyskoulutussuunni-
telmat koko henkilöstölle

2.1. Osaava ja motivoitunut
henkilöstö

2.2. Ajanmukaiset toimitilat
ja työvälineet

1.1.1. Palautteen antaminen ja
saaminen

1.1.2 . Palautteen laatu ja
määrä,  henkilöstökysely

1.2.1. Työjärjestelyt, työterve-
yshuolto, virkistystoi-
minta, esimiestyön tu-
keminen

1.3.1. Kehityskeskustelut
vuosittain

1.4.1. Koulutussuunnitelmien
tekeminen vuosittain

1.5.1. Itsearviointi ja kyselyt

2.1.1. Henkilöstön tyytyväisyys
2.1.2. Sairauspoissaolojen

määrä
2.2.1. Toimintaan riittävät,

sopivat ja ajanmukaiset
tilat ja välineet

1.1.1.1. Yhteenvedot ja toi-
menpiteet

1.1.2.1. Avoimuus, vuorovai-
kutteisuus, tiedotta-
minen, omaehtoisen
tiedonhaun aktivoi-
minen

1.2.1.1 –.4.1.1.Toteuttaminen
ja seuranta

1.5.1.1. Toimintaympäristön
muutosten havain-
nointi ja reagointi

2.2.1.1. Käyttäjien havainnot,
vuosittaiset tarkas-
tukset ja asianmu-
kaisten työvälineiden
ylläpito

2.2.1.2. Ajantasaiset turvalli-
suussuunnitelmat
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T a l o u s

1. Kustannustietoisuus
2. Ydintoiminnot itse, muut

yhteistyöjärjestelyin
3. Strateginen kehittämisvara

1.1. Muutoksiin reagointi ja
taloudellisen tilanteen
jatkuva tarkastelu

1.2. Kustannustietoisuus eri
taloilla, lautakunta, hen-
kilöstö, asiakkaat

2.1. Palveluiden järjestämi-
nen yli kuntarajojen

3.1. Panostus toiminnan
kehittämiseen

1.1.1. Johdonmukainen ennak-
kovaikutusten arviointi

1.1.2. Palveluiden toteutumi-
sen todelliset kustan-
nukset esille

1.2.1. Oma arvio lait ja asetuk-
set huomioiden

2.2.1. Kustannussäästöjen saa-
vuttaminen yhteistyö-
mahdollisuuksien tar-
kastelulla ja kehittämi-
sellä

3.1.1. Strateginen kehittämis-
vara euroina

3.1.2. Arvio hankkeiden kehit-
tämisen vaikutuksista

1.1.1.1. Kehitysmyönteinen
ilmapiiri, suunnittelu-
päivät

1.2.1.1. Ajantasainen tiedot-
taminen

1.2.1.2. Kustannusten muodos-
tumisen taustat

2.2.1.1. Jatkuva vuoropuhelu
toimijoiden kanssa

2.2.1.2. Hyvien toimivien toi-
mintamallien sovelta-
minen omassa kunnas-
sa

3.1.1.1. Suunnitelma kehittä-
misvaran muodostu-
misesta ja käytöstä

3.1.2.1 Jäävätkö toimintamal-
lit elämään hankkeiden
jälkeen

Vapaa-ajanlautakunta

Tuloslaskelma TP2014 TA2015 TA2016 TS2017 TS2018

Toimintatulot 85 848 66 000 70 000 70 000 70 000

Toimintamenot -303 105 -326 000 -300 600 -296 600 -294 600

Toimintakate -217 256 -290 000 -230 600 -226 600 -224 600

5.4. Tekninen toimi ja rakennuslautakunta

Tekninen lautakunta

Teknisen lautakunnan perustehtävä
Tekninen lautakunta vastaa ruokapalvelusta, kunnallistekniikasta, tilapalveluista, yleisten
alueiden hoidosta, katujen ja yksityisteiden kunnossapidosta, vesi- ja jätevesihuollosta, väes-
tönsuojelusta ja liikenneturvallisuudesta, kartoituksesta ja mittauksesta sekä teknisen toi-
men hallinnosta. Talousarvioon liittyen lautakunta valmistelee talousavioluonnosehdotuksen
ja päättää määrärahojen käyttösuunnitelmasta.
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Näkökulma ja kriittiset
menestystekijät

Strategiset tavoitteet
2015 -2016

Avainmittarit ja tavoitetaso Operatiiviset toimen-
piteet/keinot

A s i a k a s

1.1. Turvallinen ja viihtyisä
elinympäristö kaikille
kohderyhmille

1.2. Hyvä asiakasviihtyvyys

1.3. Laadukkaiden vuokra-
asuntojen saatavuus

1.4. Monipuoliset liikunta-
mahdollisuudet kaikille
kohderyhmille

1.1.1Kysyntää vastaava moni-
puolinen ja kohtuuhintai-
nen tonttitarjonta

1.2.1 Palveluhenkisyys

1.3.1 Vuokra-asuntokannan hyvä
  laatu ja uusiutuminen

kysyntää vastaavaksi

1.4.1 Riittävästi ulkoilu- ja virkis-
tysalueita kaikille kohde-
ryhmille

1.1.1.1 Myytävänä olevien tont-
tien lukumäärä

1.2.1.1  Asiakastyytyväisyyskyse-
lyssä keskiarvo vähintään
hyvä

1.3.1.1 Asuntojen peruskorjaukset
taloustilanteen sallimissa
rajoissa, tavoitteena korja-
ta n. 10 as/v.

1.4.1.1 Ulkoilu- ja virkistys-
alueiden lukumäärä

1.1.1.1.1 Kaavoitus; ajan-
tasaist., uusia alueita

1.2.1.1.1 Asiakastyytyväisyys-
kyselyt vähintään  1
krt/ vuosi

1.3.1.1.1 Käyttöasteen pitämi-
nen budjetoinnin mu-
kaisena

1.4.1.1.1 Virkistysalueiden mää-
rän ja palvelutason
parantaminen määrä-
rahojen mukaisesti

P r o s e s s i t

2.1. Viemäriverkoston
kunto

1.1. Jätevedenpuhdistamon
saattaminen uusien lu-
paehtojen mukaiseksi
2013

1.2. Vesilaitoksen kriisival-
mius

2.4.  Yksityisteiden kunto

2.5.  Energiatehokkuus

2.1.1 Viemäriverkosto: sade- ja
pintavesien ohjaaminen
pois jätevedenpuhdista-
molle johdettavista jäte-
vesistä

2.2.1 Jätevedenpuhdistamo:
ympäristölupapäätöksen
mukainen puhdistusteho,
puhdistamon saneeraus/
uuden puhdistamon raken-
taminen/siirtoviemärin ra-
kentaminen rannikolle

2.3.1 Vesilaitos: Poikkeusolojen
vedenhankinnan turvaavat
suunnitelman mukaiset han-
kinnat tehty

2.4.1  Yksityistiet: perusparan-
nushankkeita

2.5.1 Tilapalvelut: kiinteistöjen
kokonaisenergian kulu-
tuksen vähentäminen

2.1.1.1 Kaikki jätevedet voidaan
puhdistaa ja jätevesilaitok-
sen ohijuoksutukset 0 %

2.2.1.1 Kustannukset, €/jätevesi-
m³

2.3.1.1 Tehty / ei tehty

2.4.1.1 Tehty km, kust. €/km

2.5.1.1 Kiinteistöjen kokonais-
energiankulutuksen vä-
hentäm.  MWh/ m³,
€/m², €/m³, m²/m³

2.5.1.2 Teuvan kunnan koko-
naisenergiankulutuksen
vähentäminen MWh

2.1.1.1.1 Pääviemärilinjojen
saneeraus

2.2.1.1.1 Esisopimuksen ja
suunnitelmien laatimi-
nen

2.3.1.1.1 Hankintojen suoritta-
minen budjetin mu-
kaisesti

2.4.1.1.1 Valtionapuhankkeiden
synnyttäminen ja ra-
hoituksen haku määrä-
rahojen rajoissa

2.5.1.1.1 Energiansäästötoimen-
piteiden huomioimi-
nen peruskorjauksissa
ja kunnossapidossa

2.5.1.2.1 Suunnitelmat raken-
nuskohtaisen energi-
ankulutuksen pienen-
tämiseksi

O m i s t a j a t  /  h e n k i l ö s t ö  /  o s a a m i n e n

3.1  Strateginen johtaminen

3.2  Esimiestyö

3.1.1  Tuloskortin tavoitteiden
toteuttaminen ja johtami-
sen kehittäminen

3.2.1 Henkilöstöstrategian to-
teuttaminen, osaamisen
varmistaminen, toiminta-
tapojen uudistaminen

3.1.1.1 Työpalaverien ja yhteisten
kehittämispalaverien mää-
rä

3.2.1.1 Kehityskeskustelujen
suorittaminen vuosittain

3.1.1.1.1 Säännölliset kehitys-
ja ideapalaverit koko
yksikön henkilökun-
nan kanssa

3.2.1.1.1 Kehityskeskustelujen
käyminen
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3.3 Henkilökunnan osaami-
sesta huolehtiminen ja
vahvuuksien hyödyntä-
minen sekä työn arvos-
taminen

3.4 Henkilökunnan työhy-
vinvointi ja työssä jak-
saminen

3.3.1 Koulutussuunnitelmien
laatiminen

3.4.1 Työhyvinvoinnin edistä-
minen ja työssä jaksami-
sen edistäminen

3.3.1.1 Työntekijät osallistuvat
ammatillisia valmiuksia
parantaviin koulutuksiin
vähintään 3 koulutuspv/
viran-/toimenhaltija/ vuosi

3.4.1.1 Vuosittain vähintään 2
yhteistä virkistystapah-
tumaa

3.4.1.2 Palautettujen liikunta-
korttien määrä

3.3.1.1.1 Koulutukseen kannus-
taminen ja määrä-
rahojen varaaminen
vuosibudjettiin

3.4.1.1.1 Virkistystapahtumien
ideointi ja järjestämi-
nen

3.4.1.2.1 Omaehtoiseen lii-
kuntaan kannustami-
nen ja aloituskynnyk-
sen madaltaminen

T a l o u s

4.1 Talousarvion noudat-
taminen

4.2 Kiinteistöjen käyttöas-
teen tehostaminen

4.3 Omatyö/ulkoistus

4.4  Tilahallintasuunnitel-
man laatiminen

4.1.1  Sitoudutaan talousarvioon

4.2.1. Kiinteistöjen kustannus-
seuranta

4.2.2. Tarpeettomien kiinteistö-
jen myynti

4.2.3. Maksuttomien käyttövuo-
rojen lopettaminen

4.3.1 Kustannustehokkuuden
lisääminen

4.4.1 Tehokkaampi kiinteistö-
jen  käyttö

4.1.1.1 Talousarvion vertailu
toteutumaan

4.2.1.1 Käyttämättä ja vajaa-
käytöllä olevien tilojen
määrä

4.2.2.1 Myyty kiinteistöjä kpl/ei
myyty

4.2.3.1 Ei maksuttomia käyttö-
vuoroja

4.3.1.1 Kannattamattomien toi-
mintojen tunnistaminen,
kustannuslaskenta ja toi-
mintojen ulkoistus

4.4.1.1 Kiinteistöjen käyttö-
asteen ja käyttötehok-
kuuden oma arviointi

4.1.1.1.1 Talousarvion tarkka
seuranta

4.2.1.1.1 Tyhjien tilojen
markkinointi ulko-
puolisille tahoille

4.2.2.1.1 Esitykset kunnanhal-
litukselle omaisuus-
massan pienentämi-
sestä

4.2.3.1.1 Maksuttomien vuo-
rojen lopettaminen

4.3.1.1.1 Toimintojen kilpai-
lutus

4.4.1.1.1 Toimintojen uudel-
leenjärjestelyt ja tar-
peettomista tiloista
luopuminen

T a v o i t e M i t t a r i T a v o i t e t a s o   2012
Sade- ja pintavesien ohjaaminen pois
jätevesipuhdistamolle johdettavista jäte-
vesistä

Kaikki jätevedet voidaan puhdistaa ja
jätevesilaitoksen ohijuoksutukset 0 %

Vanhojen viemäriverkostojen saneeraus-
suunnitelma ja saneeraaminen. Sade- ja
pintavesijärjestelmien uudis- ja täydennys-
rakentaminen

Jätevedenpuhdistamo: ympäristölupapää-
töksen jälkeen esitys toimenpiteistä
Vaihtoehdot:
VE1   nykyisen puhdistamon saneeraus
VE2  uusi jätevedenpuhdistamo
VE3  siirtoviemäri Kristiinankaupunkiin

Kustannukset e/jätevesi-m3

Investointikustannukset/vaihtoehto
Päätösehdotus kunnan päätökseksi

Suunnittelun käynnistäminen

Kiinteistöt; sisäisten vuokrien määritys e/m2 Valmistelu niin, että sisäinen vuokra voi-
daan ottaa käyttöön v. 2017

Tilahallintasuunnitelma Suunnitelman laatiminen Valmistellaan v. 2017 aikana

Tekninen toimi ja rakennuslautakunta

Tuloslaskelma TP2014 TA2015 TA2016 TS2017 TS2018

Toimintatulot 4 176 102 4 333 977 3 360 000 3 360 000 3 360 000

Toimintamenot -6 037 543 -6 350 215 -5 410 772 -5 250 000 -5200 000

Toimintakate -1 361 432 - 2 016 238 -2 060 000 -1 890 000 -1 840 000
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Ruokapalvelut

Ruokapalveluyksikkö tuottaa ateriapalveluja Teuvan kunnan ja Suupohjan peruspalveluliike-
laitoskuntayhtymän eri toimipisteisiin sekä kunnan ja llky:n henkilökunnalle.

Vuosittain tuotettujen ateriasuoritteiden määrä on n. 400 000 suoritetta.

Tavoitteena on tuottaa asiakaslähtöisiä ruokapalveluja, joilla edistetään hyvinvointia ja ohja-
taan terveelliseen ravitsemukseen.

Yhteistyö Suupohjan alueella on tiivistä mm. hankinnoissa ja henkilökunnan koulutuksessa.

Tilahallinto, talonrakennus

Tavoitteena on kunnan omistamien kiinteistöjen taloudellinen ja kustannustehokas ylläpito ja
hoito siten, että kunnalla on tarjota viihtyisiä vuokra-asuntoja asumiseen ja kunnallisten ja
seutukunnallisten palveluyksikköjen tarpeisiin niiden vaatimustason mukaisia palvelutuotan-
non toimitiloja. Lisäksi tilahallinto tuottaa kunnan toiminnoissa tarvittavat kustannustehok-
kaat, laadukkaat ja terveysnäkökulmat huomioon ottavat laitoshuoltopalvelut.  Kiinteistöjen
ylläpitopalvelulla pyritään asiakaslähtöisesti ja käytettävissä olevien resurssien rajoissa säilyt-
tämään kiinteistöjen kunto, arvo ja toiminnalliset ominaisuudet parhaalla mahdollisella tasolla.

Tilahallinto hoitaa kunnan omistamissa kiinteistöissä olevien asuntojen ja toimitilojen vuok-
raustoimintaa.
Seutukunnallisena yhteistyönä kilpailutetaan suurempia hankintoja kuten öljy, sähkö ja lai-
toshuollon käyttämät aineet ja -tarvikkeet.

Tavoitteena on kiinteistöjen ja ulkoalueiden kunnossa- ja puhtaanapidon toteuttaminen ny-
kyvaatimustasoa noudattaen. Talonrakennuspuolella toiminta keskittyy pääasiassa rakennus-
ten peruskorjaukseen ja kunnossapitoon.   Erityistä huomiota kiinnitetään kosteus- ja si-
säilmaongelmien ennaltaehkäisyyn ja mahdollisten ongelmien aiheuttajien poistoon sekä
korjausrakentamisessa rakennusfysikaalisesti toimivien rakenneratkaisujen käyttöön, ener-
giatehokkuuden parantamiseen, toiminnallisten ominaisuuksien parantamiseen sekä tilojen
käytön optimointiin. Eri toimintamuotojen ja palveluiden vertailua tehdään talousarviovuo-
den aikana.

Talousarvioksi (ulkoinen) vuodelle 2016 on esitetty 2 295 150 euroa ja tuloiksi 1 871 700 eu-
roa, investointibudjetiksi on esitetty 4 109 000 euroa.
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Kunnan omistuksessa olevat kiinteistöt, joissa vuokra-asuntoja 90 kpl.

kpl kerrosala m2 tilavuus m3

Toimistorakennukset   3     640      4823
Asuinrakennukset   9   4760    14115
Sosiaalitoimen kiinteistöt 14 14660    53164
Sivistystoimen kiinteistöt   8 14590    64805
Liikuntatoimen kiinteistöt   5   1718      6403
Teollisuusrakennukset   4   8410    39011
Muut rakennukset 19   4436    17265

Yhteensä 61 47214               199 586

euroa/m²/m³ (ulkoinen) 41,63 €/m²      10,37 €/m³

Vuoden 2015 aikaan kiinteistökanta on vähentynyt 1178 kerrosalam2:llä. Kunnan
vastuulla olevat hoidettavat tilat ovat kasvaneet Aspocompin tilojen myötä 5330
m3:llä.

Tilahallinnon henkilöstö: Kirvesmiehiä neljä, talonmiehiä neljä, siivoushenkilöstöä
12, laitospalveluohjaaja, talonrakennusmestari.

Veden kulutus kiinteistöillä (laskutetut kuutiot) m³/vuosi
2012 2013 2014 ennuste 2015

29 028 27 613 22 037 21 000

Kaukolämmön kulutus kiinteistöillä (laskutetut megavatit) MWh/vuosi
2012 2013 2014 ennuste 2015

7 380 5 778 6 050 6 067

Öljyn  kulutus kiinteistöillä l/vuosi
2009        2010        2011        2012        2013   2014 2015 ennuste

120 011    176 132  142 763    148 995  140 825 90 817 37 700

Sähkön kulutus kiinteistöillä MWh/vuosi
2009        2010        2011        2012         2013   2014 2015 ennuste

2 668       3 116       2 916        2 845        2 988 3 206 2 945

Yleiset alueet

Tavoitteena on liikennealueiden, tievalaistuksen sekä liikunta- ja puistoalueiden hoitaminen
käytettävissä olevien määrärahojen rajoissa. Liikuntapaikkojen osalta Parran reitistöjen kesä-
ja talvikunnossapidon taso pyritään pitämään viime vuosien tasolla.
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Puistojen, istutusten ja leikkikenttien hoitotaso pysyy nykytasolla.
Talousarvioon ei sisälly menoerää yksityisteiden perusparannushankkeisiin.

Yleisten alueiden hoitotason madaltuminen perustuu kunnanvaltuuston 8.10.2012 (30 §) te-
kemään talouden sopeuttamista koskevaan päätökseen.

Liikennealueet
Hoidettavana olevat
- yksityistiet n. 155,7 km
- kadut n. 29,4 km
- kevyen liikenteen väylät n. 7,0 km
- tievalaistus n. 44,1 km
- tievalaistus, jossa valaisimia n. 1051 kpl

Puistot, istutukset, leikkikentät
Hoidettavana olevat
- puistoalueet n. 15 ha
- leikkikentät 10 kpl
- istutukset n. 40 kohdetta

Liikuntapaikat
Hoidettavana olevat
- kylien jääalueet 2 kpl
- koulujen kentät ja jääalueet 3 kpl
- Kafin pallokenttä 1 kpl
- kylien kentät 4 kpl
- keskusurheilukenttä 1 kpl
- Parran ladut/reittiverkosto n. 60 km

Muut alueet
- matonpesupaikka
- tori
- romuajoneuvot

 Tievalaistuksessa käytettysähköenergiamäärä kWh/vuosi

2009 2010 2011 2012 2013 2014

436 707 460 955 414 987 417 854 297 385 297 310

Liiketoiminta

Vesilaitos
Vesilaitoksen osalta tavoitteena ovat hyvän talousveden laatuvaatimukset täyttävän käyttö-
veden häiriötön sekä määrältään riittävä tuotanto ja jakelu vesilaitoksen asiakkaille.

Hoidettavana oleva
- vesijohtoverkosto n. 236,2 km
- pumppaamot  5 kpl
- pohjavedenottamot/kuilukaivot 20 kpl
- ylä- ja alavesisäiliöt 3 kpl
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Käyttöveden myynti m3/vuosi

2012           2013              2014 2015 ennuste 2016 ennuste

232 871 223 317 216 260 215 833 215 833

Vesilaitoksessa käytetty sähköenergiamäärä kWh/vuosi

2009 2010 2011 2012 2013 2014

67 228 70 160 67 725 59 003 54 911 57 521

Viemärilaitos
Viemärilaitoksen tavoitteena on laitoksen verkostoon liittyneiden kiinteistöjen jätevesien
häiriötön johtaminen kunnan jätevedenpuhdistamolle sekä jätevesien puhdistus lupaehtojen
mukaisesti. Länsi-Suomen ympäristökeskus on päätöksellään v. 2006 määrännyt jäteveden-
puhdistamolle lupaehdot, jotka ovat astuneet voimaan 1.1.2012 alkaen. Lupaehtojen täyt-
tämiseen on haettu ja saatu jatkoaikaa siten, että uusia lupaehtoja sovelletaan ammonium-
typen pitoisuuden poiston osalta 1.7.2017 alkaen.

Jätevedenpuhdistamolle vuoden 2011 loppupuolella tehtyjen puhdistusprosessin toimivuut-
ta parantavien muutosten sekä vanhan betonisen jätevesiviemäriverkoston saneeraustöiden
jälkeen puhdistamo on toiminut 1.1.2012 voimaan tulleiden tiukennettujen lupaehtojen mu-
kaisesti.

Teuvan kunta on yhdessä Närpiön kaupungin kanssa selvittänyt vuosien 2012-13 aikana jäte-
vesien yhteispuhdistusmahdollisuuksia Metsä Board Oyj:n puhdistamolla Kaskisissa. Siirto-
viemärin rakentaminen on aloitettu v. 2015 ja jatkuu vuosina 2016 -2017.

Hoidettavana oleva
- viemärijohtoverkosto n. 58,6  km
- verkostokaivot n. 1000 kpl
- jv-puhdistamo          1   kpl
- maasuodatinpuhdistamot:
  Äystö, Kauppila ja Parra          3   kpl
- jv-pumppaamot         12  kpl

Jäteveden myynti m3/vuosi

2012 2013 2014 2015 ennuste 2016 ennuste

136 688 137 620 125 475 127 185 127 185

Viemärilaitoksessa käytetty sähköenergiamäärä kWh/vuosi
2009 2010 2011 2012 2013 2014

287 255 291 895 321 305 315 151 301 638 261 607

Turvallisuuspalvelut

Turvallisuuspalvelut siirtyivät Etelä-Pohjanmaan alueellisen pelastuslaitoksen hoidettavaksi
1.1.2004 alkaen. Yhteistoimintasopimus on uudistettu v. 2007, ja uusi sopimus on astunut
voimaan 1.1.2008. Kustannuksista vastaavat Etelä-Pohjanmaan alueelliseen pelastustoimeen
liittyneet kunnat asukasluvun mukaisessa suhteessa.
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Asukasluvun mukainen osuus (e/asukas) muodostuu pelastuslaitoksen hallinnosta, inves-
toinneista sekä vuosittaisista käyttötalousmenoista.

Turvallisuuspalvelujen kuntaosuus v. 2016 on yht. 489 584 euroa.

Lisäksi peruskuntien tulee edelleen vastata kunnan johtokeskuksen ylläpidosta, huolehtia
sammutusveden saatavuudesta korvausta vastaan sekä tarvittaessa yleisten väestönsuojien
rakentamisvelvollisuudesta.

Toiminnan ja talouden merkittävät muutokset v. 2016

Yleiset alueet

Investointiohjelmaan sisältyy kantatien 67 kanavointi sekä kantatien 67 pohjoispuolen kaava-
alueiden katujen rakentaminen ja lisäksi pienehköjä perusparannuksia ja päällysteiden uusi-
misia. Katuvalaistuksen lamppujen vaihtaminen ledeiksi käynnistyy v. 2016.

Investointimääräraha yleisten alueiden osalta on yhteensä 866 000 euroa.

Liiketoiminta

Vesi-, ja viemärilaitosten osalta on varauduttu liittymisjohtojen rakentamiseen.

Vesilaitoksen investointimääräraha vuodelle 2016 on 69 000 euroa.

Vuoden 2015 aikana on aloitettu jätevesiviemärilinjan rakentaminen Kaskisiin. Siirtoviemäri-
hankkeen kaikki investoinnit toteutetaan Oy Aqua Botnica Ab:n toimesta ja rahoituksella.
Tarvittaville lainoille on haettu osanottajakuntien, Teuvan ja Närpiön, takaukset.

Viemärilaitoksen investointimääräraha vuodelle 2016 on 342 000 euroa.

Vanha betoninen viemäriverkosto saatu kokonaisuudessaan uusituksi vuosina 2010-2013,
mutta osa betonikaivojen uusimisesta jää vuodelle 2016.

Haja-asutusalueiden jätevesijärjestelmät tulee saattaa jätevesiasetuksen vaatimusten mukai-
siksi 15.3.2018 mennessä. Hajajätevesiasetukseen on tulossa lievennyksiä. Uuden esityksen
mukaan jätevesijärjestelmät tulisi uusia vain pilaantumisherkillä alueilla, kuten pohjavesialu-
eet ja rannat.

Jätelautakunta

Kahdeksan kunnan yhteinen lautakunta, jossa Teuva on vastuukuntana. Lautakunta käsitte-
lee jätelainsäädännössä kunnan päätettäväksi määritellyt viranomaisasiat. Toiminnan kehit-
tämistä jatketaan uuden jätelain 646/2011 määräysten mukaisesti.

Jätteenkuljetusjärjestelmän ohjausvälineeksi ja kuljetuspalvelujen kattavuuden ja tasavertai-
suuden seurantatyökaluksi tarkoitettu ja yhteistyössä Oy Botniarosk Ab kanssa hankittu jät-
teenkuljetusrekisteri valmistuu vuoden 2015 aikana.
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Tuloslaskelma TP2014 TA2015 TA2016 TS2017 TS2018

Toimintatulot 22 678 500 500 500 500

Toimintamenot -22 702 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000

Toimintakate -24 -1 500 -1 500 -1 500 -1 500

Rakennuslautakunta

Rakennuslautakunnan perustehtävä
Vuoden 2009 alusta lukien Teuvan kunnan rakennusvalvonnan viranomaistehtävistä ja maa-
aineslupa-asioista on vastannut rakennuslautakunta.

Tuloslaskelma TP2014 TA2015 TA2016 TS2017 TS2018

Toimintatulot 39 131 40 000 40 000 40 000 40 000

Toimintamenot -126 687 -125 200 -121 000 -118 000 -118 000

Toimintakate -87 556 -85 200 -81 000 -78 000 -78 000

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonnan tavoitteena on valvonnan, mutta myös neuvonnan ja ohjauksen avulla
saavuttaa tuloksia rakentamisen laadun parantamisessa ja ympäristöön sopeuttamisessa.

Maankäyttö- ja rakennuslain yhtenä tärkeänä tavoitteena on kuntalaisten vaikuttamismah-
dollisuuksien lisääminen kaavoja laadittaessa heti kaavatyön alkuvaiheessa kuin myös tie-
donsaanti esim. lupapäätöksistä. Hyväksyessään ko. lain eduskunta teki samalla muutoksia
yli 20 lakiin, mm. kiinteistönmuodostamislakiin, kiinteistörekisterilakiin, maa-aineslakiin ja
yleisistä teistä annettuun lakiin. Maankäyttö- ja rakennusasetuksessa on maankäyttö- ja ra-
kennuslakia täydentävät säännökset mm. kaavoituksesta, rakennuksen suunnittelusta ja ra-
kentamisesta, rakentamisen ohjauksesta, katusuunnitelmista, luvan- ja ilmoituksenvaraisuu-
desta, viranomaismenettelyistä ja kelpoisuusehdoista.
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Myönnetyt rakennus- ja toimenpideluvat

2012 2013 2014 2015 ennuste

kpl      85      82      77      80
krs.ala m2 11 500 7 856 7 000 8 500
tilavuus m3                  75 062             59 884             40 000 82 000

Rakennusjärjestyksen 2 §:n mukaiset ilmoitukset

 2012  2013 2014 2015 ennuste

kpl      23         9      16      20

Maa-ainesluvat
   2012 2013 2014 2015 ennuste

käsitellyt luvat           0        2        1        2
valvottavat luvat         20    20      18      18
valvontakäynnit         25      25      20      20

Toimenpiteet palvelutuotannon kehittämiseksi teknisen lautakunnan toimialueella

Tekninen lautakunta uudistaa tuloskorttinsa v. 2016 aikana. Tulevinakin vuosina suurimpia
haasteina tulevat olemaan talouden tasapainottaminen, kunta- ja palvelurakenteen muutos-
ten aiheuttamiin muutoshaasteisiin vastaaminen sekä koko toimialan kustannusrakenteen
hallinta siten, että toimintaa voidaan harjoittaa laadukkaasti ja kustannustehokkaasti kestä-
vän kehityksen periaatteella siten, että korjausvelan syntyminen saadaan minimoiduksi.

Pienet ja vähäisiä resursseja vaativat parannus- ja kehittämistoimet tehdään kulloinkin voi-
massa 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 laadittavassa taloussuunnitelmassa.

Uuden palvelustrategian laatiminen on aloitettu v. 2015. Palvelustrategia tulee ohjaamaan
Teknisen lautakunnan toiminnan kehittämistä.
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Vesilaitos tot ennuste arvio
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Kuluttajia

 - Kk 1337 1347 1352 1362 1369 1378 1383 1387 1393 1402 1416 1419 1421 1422 1422

 - Parra 53 55 55 55 56 57 59 59 59 59 59 59 59 59 59

Yhteensä 31.12. 1390 1402 1407 1417 1425 1435 1442 1446 1452 1461 1475 1478 1480 1481 1481

Myyty vettä

 - Kk, muut 305 726 280 677 270 095 230 518 252 922 241 026 230 125 239 907 217 457 207 561 198 498 193 473 192 112 192 200 192 200
 - osuuskunnat (Äystö, Riippi, Perälä,
Lyyski) 3 754 6 987 10 782 15 241 2 759 327 7 341 1 495 1 860 4 027 975 3 433 3 433 3 433

 - sisäiset (r: 50) 26 843 24 235 29 436 29 344 28 570 29 607 25 885 29 028 27 732 19 479 19 000 19 000

 - Parra (r: 70 + Parramaja) 882 1 774 1 307 1 424 1 381 1 957 862 2 081 1 237 1 418 1 318 1 137 1 236 1 200 1 200

Myynnit yht. m³ 306 608 286 205 278 389 269 567 293 779 275 178 260 658 277 899 249 797 236 724 232 871 223 317 216 260 215 833 215 833

Henkilöstön määrä (kk-palkkaiset) 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,4 1,15

TOIMINTATUOTOT
Vesimaksut ulkoiset 245 292 228 972 197 672 191 340 211 365 195 901 196 616 219 258 198 171 189 755 192 274 193 843 196 751 186 700 187 000

Vesimaksut sisäiset 22 781 21 475 19 696 24 012 24 943 26 668 26 647 23 552 27 585 27 487 22 457 21 552 22 000

Vesi perusm. ulkoiset 46 864 47 278 44 030 54 285 56 514 61 052 60 881 70 095 67 715 69 157 79 872 73 669 80 230 78 346 78 346

Vesi perusm. sis. 3 143 5 195 6 141 7 892 8 253 6 934 9 183 11 382 9 626 13 376 12 341 11 297 12 307 12 300

Liittymismaksutulot 6 823 16 435 12 011 20 100 6 665 19 167 9 955 16 280 34 695 5 980 2 535 8 105 3 000

Muut maksutuotot ulk. 2 655 3 955 1 542 2 480 6 288 4 214 3 645 2 862 4 886 3 350 18 986 3 075 1 300 1 000

Tulot yht. 294 811 279 392 280 457 291 219 309 958 315 606 300 253 348 015 316 731 313 257 351 152 332 307 316 345 308 310 303 646

TOIMINTAMENOT
Muiden palv. osto -36 120 -37 593 -33 267 -28 341 -24 496 -29 807 -32 349 -45 599 -45 214 -33 391 -39 004 -57 858 -23 317 -24 000 -24 000

Aineet ja tarvikkeet -76 919 -89 671 -70 519 -66 853 -72 907 -50 654 -59 153 -68 640 -44 700 -46 425 -53 839 -56 225 -50 143 -56 500 -53 500

 - ostot, sis. -2 114 -145 -326 -458 0 -458 -458

Muut sis. palvelut -2 379 -2 524 -2 514 -2 869 -3 581 -3 204 -3 060 -10 758 -11 203 -11 605 -14 288 -10 623 -11 500 -13 000

Varaston muutos 770 -2 356 7 320 -1 737 6 710 -1 047 -1 949 -2 659 -3 872 1 133 0 3 445 -2 810 0 0

Vuokramenot -40 -40 -40 -40 -40 -80 -40 -40

Henkilöstömenot

 - palkat -48 942 -57 302 -59 758 -66 240 -66 260 -61 329 -59 303 -57 314 -64 563 -71 538 -70 438 -74 512 -68 155 -60 037 -55 000

 - sos.vak.maksut -15 005 -15 851 -16 820 -19 397 -20 834 -21 331 -23 036 -21 977 -20 698 -20 097 -19 014 -20 807 -21 900 -20 698 -20 698

Menot yht. -178 330 -205 153 -175 569 -185 082 -180 657 -167 748 -178 994 -199 289 -189 844 -181 706 -194 266 -220 743 -177 028 -173 234 -166 697
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Netto 116 480 74 239 104 888 106 137 129 301 147 858 121 259 148 726 126 887 131 551 156 886 111 564 139 317 135 076 136 949

Poistot -45 107 -40 939 -39 167 -37 915 -35 583 -32 436 -30 284 -31 564 -29 693 -28 086 -27 905 -27 266 -26 200 -26 200 -26 200

Liikeylijäämä 71 373 33 301 65 720 68 221 93 718 115 422 90 975 117 161 97 194 103 465 128 982 84 298 113 117 108 876 110 749

Rahoitustuotot ja -kulut 2 926 2 097 2 032 1 146 -1 426 -2 566 -2 997 -712 -1 305 -1 013 -422 -43 531 700 0

Tilikauden alijäämä/ylijäämä 74 299 35 398 67 752 69 367 92 292 112 856 87 978 116 449 95 889 102 452 128 560 84 255 113 649 109 576 110 749
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Viemärilaitos ennuste arvio

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Kuluttajia

 - Kk 616 620 628 635 658 668 671 675 686 693 695 709 712 713 713

 - Parra 53 55 55 55 56 57 59 59 59 59 59 59 59 59 59

Yhteensä 31.12. 669 675 683 690 714 725 730 734 745 752 754 768 771 772 772

Laskutettu jätevesiä

 - Kk, muut 187 371 168 298 156 289 128 900 148 345 143 471 133 493 132 167 121 970 119 635 105 212 106 469 103 191 105 000 105 000

 - sisäiset (r: 50) 25 841 21 751 22 606 23 523 27 015 25 221 24 192 30 138 30 014 21 048 21 048 21 048

 - Parra (r:70 + Parramaja) 882 1 774 1 307 1 424 1 381 1 957 862 2 081 1 237 1 418 1 318 1 137 1 236 1 137 1 137

Laskutukset yht. m³ 188 253 170 072 157 596 156 165 171 477 168 034 157 878 161 263 148 554 145 245 136 668 137 620 125 475 127 185 127 185

Henkilöstön määrä (kk-
palkkaiset) 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1,55

TOIMINTATUOTOT

Jätevesimaksut ulkoiset 263 555 238 094 184 312 174 659 198 277 194 874 201 532 209 201 197 132 225 286 261 009 268 123 261 609 252 000 252 000

Jätevesimaksut sisäiset 32 305 31 725 29 146 31 163 35 284 41 926 40 554 45 589 60 878 59 342 53 446 51 510 51 510

Jätevesi perusm. ulkoiset 6 016 18 085 20 933 23 460 33 582 35 543 40 080 51 745 67 334 64 152 68 662 67 844 67 844

Jätevesi perusm. sis. 829 2 839 3 311 3 108 5 092 5 903 7 237 9 502 12 052 12 475 12 214 12 032 12 032

Sakokaivoliett. käs.m. 2 211 2 476 2 025 2 848 3 539 3 980 3 712 4 290 4 008 5 353 5 547 6 111 4 504 5 880 5 880

Liittymismaksutuotot 8 953 22 999 30 792 33 822 10 768 20 206 17 952 19 074 37 112 7 524 4 408 9 500 9 500

Muut maksutuotot ulk. 1 029 276 2 049 1 935 336 48 1 554 1 436 906 1 460 0 0 0 0 0

Tulot yht. 266 795 240 846 236 488 255 089 286 335 290 456 291 525 318 505 307 869 358 009 443 931 417 728 404 843 398 766 398 766
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TOIMINTAMENOT

Valmistus omaan käyttöön

Muiden palv. osto -42 880 -55 191 -46 321 -54 391 -74 372 -73 241 -83 262 -98 889 -89 078 -93 118 -93 216 -95 143 -88 490 -100 610 -90 000

Aineet ja tarvikkeet -31 362 -25 251 -36 655 -26 889 -30 245 -34 684 -39 803 -49 177 -41 439 -56 324 -63 182 -62 382 -50 011 -48 000 -48 000

Muut sis. palvelut -2 114 -2 379 -2 524 -2 514 -2 869 -3 376 -3 164 -3 168 -3 337 -4 109 -4 042 -8 279 -4 323 -8 000 -8 000

Varaston muutos 2 685 4 900 2 779 3 628 -4 435 14 817 -9 329 4 931 -11 135 -3 312 0 -15 375 -1 509 0 0

Vuokramenot -101 -151 -151 -139 0 0 0 0 0

Henkilöstömenot

 - palkat -46 209 -59 162 -59 959 -63 926 -60 372 -58 717 -59 937 -54 796 -52 992 -64 245 -71 343 -73 196 -75 507 -74 509 -71 509

 - sos.vak.maksut -10 834 -16 338 -16 799 -18 414 -18 592 -17 385 -17 315 -16 400 -14 262 -16 974 -19 091 -20 060 -20 327 -18 730 -18 730

Menot yht. -130 815 -153 571 -159 630 -162 646 -190 885 -172 587 -212 809 -217 498 -212 243 -238 083 -250 874 -274 435 -240 167 -249 849 -236 239

Netto 135 979 87 275 76 859 92 443 95 450 117 869 78 716 101 007 95 626 119 926 193 057 143 293 164 676 148 917 162 527

Poistot -70 272 -68 681 -63 169 -61 670 -63 267 -74 676 -68 817 -65 693 -101 245 -109 555 -140 162 -155 587 -147 626 -147 626 -147 626

Liikeylijäämä 65 707 18 594 13 690 30 773 32 183 43 193 9 899 35 314 -5 619 10 371 52 896 -12 294 17 050 1 291 14 901

Rahoitustuotot ja -kulut 2 924 2 097 2 032 0 -43

Tilikauden alijäämä/ylijäämä 68 631 20 691 15 722 31 919 32 183 43 193 9 899 35 314 -5 619 10 371 52 896 -12 336 17 050 1 291 14 901
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RAKENTAMISOHJELMA 2016 - 2020

1195
Hankkeen nimi Hankkeen Kokonais- Rak.kohteen

aloittamis- kustannus- valtionrahoitus
vuosi arvio 1000 e 2016 2017 2018 2019 2020 1 000 €

Toimistorakennukset
Kunnantalo Otto Syreeni portaat ja rappauskorjaukset sokkeli 2016 26 26
Yhteensä 26 26 0 0 0 0

Asuinrakennukset
Teak Rivitalo Paukkonen minerit-katon uusiminen 2017 47 47
Sairaalarivi pihat, salaojat ja sadevedet 2016 29 29
Vuokra-asunnot peruskorjaus 2016 100 20 20 20 20 20
Yhteensä 176 49 67 20 20 20

Sosiaali- ja terveystoimen rakennukset
Tk-keittiö ja nyk.laboratorion tila 2016 1000 30 400 570
Henriikkakoti, sprinklaus 2016 127 127
Hammashoitola,  lopputyöt 2016 176 176
Tk loppupiha 500 - 600 m2 2016 78 78
Yhteensä 1381 411 400 570 0 0
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Hankkeen nimi Hankkeen Kokonais- Rak.kohteen
aloittamis- kustannus- valtionrahoitus

vuosi arvio 2016 2017 2018 2019 2020 1 000 €

Sivistystoimen rakennukset
Kirjaston loppupiha massanvaihto ja asfaltti 2016 26 26
Perälän koulu, jätevedet 2016 25 25
Äystön päiväkodin suunnittelu+toteutus 2016 1300 650 650
Sivistystoimen kiinteistöt+ koulun pihavälineet 2016 42 42
Yhteensä 1393 743 650 0 0 0

Liikuntatoimen rakennukset
Uimahallin perusparannuksen esisuunnittelu 2018 30 30
Kesäparra perusparannuksia, Nevala-salin muutokset 2016 22 12 10
Talviparra latusilta ylitys 2018 65 65
Yhteensä 117 12 10 95 0 0

Teollisuushallirakennukset
Teollisuushallin hankinta 2016 3224 3224
Sosiaalitilojen hankinta 2016 194 194
Yhteensä 3418 3418 0 0 0 0

Muut rakennukset
Aspocomp vuokramuutokset 2016 65 15 20 30
Paloasema 2016 24 24
Kiinteistöjen jatkokäytön suunnittelu 2016 35 35
Yhteensä 124 74 20 30 0 0

TALONRAKENNUS YHTEENSÄ 6635 4733 1147 715 20 20
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TEUVAN KUNTA RAKENTAMISOHJELMA 2016 - 2020
Yleiset alueet

Hank- Hankkeen Kokonais- Määrärahojen käyttö euroina Hankiinnan Huom. !
keen aloittamis- kustannus- valt.rahoitus vuosipoisto
nro vuosi arvio 1000 e 2016 2017 2018 2019 2020 1000 e 1000 e

LIIKENNEALUEET
9082 Kaavatiet, rakentaminen

Kt 67 pohjoispuolen kaavatiet
     Kt 67 kanavointi ja liittymä pohjoispuolen kaava-alueelle 2016 358 358
    Kaavateiden rakentaminen Kt 67 pohjoispuolen kaava-alueelle
      Antinkaari, Vanhantorpantie, Säntintie, Korpelantie osa 2016 183 51 132
      Korpelantie osa, Jarintie, Ailantie 2017 202 202

920 Tiili- väli Säntinkatu-Orrentie kor. jk/pp-tie.400 jm 2018 40 40
Orrentie korotettu jk/pp-tie väli Tiilitie-Porvarintie 500 jm 2018 40 40

922 Parkintie, väli Heiluntie-Kumikorjaamo 250 jm 2019 60 60
Pitkätie väli Tuokkolantie-Luovantie 300 jm 2020 60 60

925 Syreeninkuja (200 jm) sis. sv-viemärin rakentamista n. 150 jm 2018 50 50
919 Sänttinkatu ja jk/pp-tie ( massanvaihto/rakennekerrokset 2-vaihe (  200 jm) 2017 40 40

Kafiaari-Säntinkatu jk-pp tie peruskorjaus; sadevesiviemäröinti 2016 20 20
Rivakantie peruskorjaus 2017 30 30
Koulukuja 2018 11 11
Filppulankuja 2020 22 22
Suksen sillan kannen uusiminen 2016 15 15
Yhteensä 1131 444 272 273 60 82

9084 Kaavatiet, päällystäminen
Kaavateiden rakentaminen Kt 67 pohjoispuolen kaava-alueelle
 - Antinkaari, Vanhantorpantie, Säntintie, Korpelantie osa 2016 49 14 35
 -Korpelantie osa, Jarintie, Ailantie 2017 53 53

028 Tiilitie korotettu jk/pp-tie väli Sänttinkatu-Orrentie 1200 m2 2019 15 15
Orrentie korotettu jk/pp-tie väli Tiilitie-Porvarintie 500 jm 2018 17 17
Tammitie 900 m2 2016 13 13
Nikkarinkuja, Veikkarinkuja, Kafiaari-Säntinkatu 2016 13 13

025 Parkintie, väli Heiluntie-Kumikorjaamo 250 jm ( 2000 m2 ) 2020 26 26
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Hank- Hankkeen Kokonais- Määrärahojen käyttö euroina Hankinnan Huom. !
keen aloittamis- kust.arvio valt.rahoitus vuosipoisto
nro vuosi 1000 e v. 2016 v. 2017 v. 2018 v. 2019 v. 2020 1000 e 1000 e

026 Sepänkuja 400 jm ( 2500 m2 ) 2017 25 25
Pitkätie väli Tuokkolantie-Luovantie 3000 m2 2019 33 33
Säntinkaari , auratie 2017 18 18
Rivakantie 2018 10 10
Koulukuja 2019 6 6
Filppulankuja 2020 6 6
Lossanmäentie: Metsätähden-, Vipukelkan-, Lammashaan ja Kankurintie 2018 46 46
 Et.yhdyst.osa 500 m2 2019 15 15
Heiluntien päällystys 2017 30 30
Tehtaantie päällysteen uusiminen 1800 m2 2018 30 30
Yhteensä 405 40 126 138 69 32

9086 Kaavatiet, valaistus
Olemassa olevan tievalaistuksen muuttaminen määräysten mukaiseksi 2016 400 200 200
Yhteensä 400 200 200 0 0 0

Kaavatiet yhteensä 1936 684 598 411 129 114

9088 Suunnitteluhankkeet / yhteishankkeet tiepiiri/kunta
917 Suunnitteluvaraus 2016 50 10 10 10 10 10

Suunnitteluhankkeet yhteensä 50 10 10 10 10 10

LIIKENNEALUEET YHTEENSÄ 1986 694 608 421 139 124

9090 URHEILU- JA LIIKUNTA-ALUEET
Korkeushyppypatjojen suojat; 2016 12 12

Urheilu- ja liikunta-alueet yhteensä 12 12 0 0 0 0
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Hank- Hankkeen nimi Hankkeen Kokonais- Määrärahojen käyttö euroina Hankinnan Huom. !
keen aloittamis- kust.arvio valt.rahoitus vuosipoisto
nro vuosi 1000 e 2016 2017 2018 2019 2020 1000 e 1000 e

9092 PUISTOT, ISTUTUKSET JA LEIKKIPAIKAT
920 Keskustaajama, leikkikenttävälineiden turvallisuuasiat/hankinnat 2016 40 10 10 10 10

Leikkikenttien ylläpito ja kehittäminen 2017 30 15 15

Puistot, istutukset ja leikkipaikat yhteensä 70 10 25 25 10 0

9020 Maa- ja metsäalueet
Maa-alueiden hankinta 2016 150 150 0 0 0 0
Maa-alueiden myynti 2016 100 20 20 20 20 20

9026 Metsä-alueiden hankinta
Metsä-alueiden myynti

Maa- ja metsäalueet,  menot yhteensä 150 150 0 0 0 0
Maa- ja metsäalueet,  tulot yhteensä 100 20 20 20 20 20

YLEISET ALUEET, menot   (1000 €) yhteensä 2218 866 633 446 149 124

YLEISET ALUEET, tulot   (1000 €) yhteensä 100 20 20 20 20 20
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TEUVAN KUNTA RAKENTAMISOHJELMA 2016 - 2020
Liiketoiminta

Hank- Hankkeen nimi Hankkeen Kokonais- Määrärahojen käyttö euroina Hankinnan Huom. !
keen aloittamis- kust.arvio- valt.rahoitus vuosipoisto
nro vuosi 1000 e 2016 2017 2018 2019 2020 1000 e 1000 e

VESILAITOS
9096 Kaava-alueen vesihuolto

932 Liittymisjohdot 2016 50 10 10 10 10 10
Kt 67 pohjoispuolen kaava-alue vesijohdot + sulkijat 2016 27 17 10

933 Automatisointi / putki / vesimittarien uusiminen 2016 30 10 10 10
Kirkonkylän paineenkorotuslaitos varavoimalaitteiston hankinta 2016 20 20
Mannilanmäki veden laadun parantaminen, alkalointi 2017 40 40
Yhteensä 167 57 70 20 10 10

9098 Haja-asutusalueen vesihuolto
932 Liittymisjohdot 2016 25 5 5 5 5 5

Runkolinjan uusiminen Kauppila 100 jm 2016 7 7
Yhteensä 32 12 5 5 5 5

9100 Parran vesihuolto / vedenhankinnan tehostaminen (lisävesi) 2017 50 50
Parran vesihuolto / vedenlaadun parantaminen, alkalointilaitteet 2017 40 40
Yhteensä 90 0 90 0 0 0

VESILAITOS YHTEENSÄ 289 69 165 25 15 15
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Hank- Hankkeen nimi Hankkeen Kokonais- Määrärahojen käyttö euroina Hankinnan Huom. !
keen aloittamis- kust.arvio valt.rahoitus vuosipoisto
nro vuosi 1000 e 2016 2017 2018 2019 2020 1000 e 1000 e

VIEMÄRILAITOS
9102 Kaava-alueen viemärihuolto

932 Liittymisjohdot 2016 50 10 10 10 10 10
935 Sv-viemäröinti hankkeet varaus (esim.asukkaiden osallistuminen .n 32%) 2019 101 30 30

   Filppulankuja ka 9532 euroa ; kunnanosuus 8748 euroa 2020 9
   Korsitie ka 23000 euroa; kunnanosuus  17000 euroa 2016 17
   Saventie ka 22000 euroa; kunnanosuus 15500 euroa 2017 15
Sadevesiviemärin runkojohtolinjan rakentaminen. Aloitus väliltä 2017 300 100 100 100
Teuvanjoki-koulukeskus, jatko Orrentienvarsi ja Saksanalue

937 Automaatiotyöt 2016 50 10 10 10 10 10
Hulevesien johtaminen pois viemäriverkostosta 2016 80 40 40
Parran maasuodattimon fosforinpoisto, varaus 2016 20 20
Viemäriverkon laajennus suunnittelu- ja rakentaminen 2016 820 20 50 250 250 250 Alue 1. 2010-15; 450 000 €

Yhteensä 1421 117 225 370 400 309 Alue 2. 2015-20; 75 000 €

Alue 3. 2020-25; 405 000 €
9104 Haja-asutusalueen viemärihuolto Alue 4. 2025-30; 110 000 €

932 Liittymisjohdot 2016 50 10 10 10 10 10
Hajavesialueen jätevesihankkeiden  rakentaminen; avustusvaraus 2016 325 175 100 50
Maasuodatin, Kauppila paineviemärin rakentaminen 2018 108 108
Pumppaamo ja linjat Perälän asuntoalue 2017 50 50
Viemäriverkosto+pumppaamo Kt 67 pohjoispuolen kaava-alue 2016 106 40 66
Maasuodatin, Riippi 2019 70 70
Yhteensä 709 225 226 168 80 10

VIEMÄRILAITOS YHTEENSÄ 2130 342 451 538 480 319

VESI- JA VIEMÄRILAITOS yhteensä 2419 411 616 563 495 334

LIIKETOIMINTA (1000 €) yhteensä 2419 411 616 563 495 334
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TEUVAN KUNTA RAKENTAMISOHJELMA 2016 - 2020
Teknisen toimen irtaimisto

Hank- Hankkeen nimi Hankkeen Kokonais- Määrärahojen käyttö euroina Hankinnan Huom. !
keen aloittamis- kust.arvio valt.rahoitus vuosipoisto
nro vuosi 1000 e 2016 2017 2018 2019 2020 1000 e 1000 e

Viemärinaukaisulaitteisto, kaivutuet, putkitutka 2016 36 36

TEKNISEN TOIMEN HALLINTO  (1000 €) yhteensä 36 36 0 0 0 0

TEKNINEN TOIMI MENOT (1000 E) YHTEENSÄ 11308 6 046 2396 1724 664 478

TEKNINEN TOIMI TULOT (1000 E) YHTEENSÄ 100 20 20 20 20 20
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SELVITYS HENKILÖSTÖMÄÄRÄN KEHITYKSESTÄ V. 2013 – 2014 JA –SUUNNITELMA V. 2016

Virat ja toimet päävastuualueittain

Virka- / toiminimike 2013 2014 2015 2016

HALLINTO- JA ELINKEINOTOIMI
Kunnanjohtaja 1,0 1 1,0 1,0
Hallintojohtaja 1,0 1 1,0 1,0
Henkilöstösihteeri 0,6 0,6
Toimistosihteeri 3,5 3,5 3,0 3,0

HALLINTO- JA ELINKEINOTOIMI YHTEENSÄ 6,1 6,1 5,0 5,0

SIVISTYSTOIMI 2013 2014 2015 2016
Sivistystoimenjohtaja 0,6 0,6 1,0 1,0
Rehtorit 1,0 1,0 2,0 2,0
Apulaisrehtori 1,0 1,0 1,0
Kansalaisopiston rehtori 0,6 0,6
Yhteiskoulun lehtorit 12,0 15,0 15,0 15,0
Tuntiopettajat (perusk./lukio) 11,0 5,0 4,0 3,0
Opinto-ohjaaja 1,0 1,0
Luokanopettajat 27,0 22,0 18,0 19,0
Erityisopettajat 3,0 4,0 3,0 3,0
Koulukuraattori 0,6 1,0 1,0 1,0
Erityisluokanopettajat 1,0 3,0 5,0 6,0
Toimistosihteeri 4,6 4,0 3,0 3,0
Vahtimestari 1,0 1,0
Koulunkäyntiav./kouluavustajia 11,0 13,0 11,8 9,3
Kehitysvammaohjaaja 1,0
Lukion lehtorit 4,6 4,6 3,3 3,0
Tekstiili-/teknisten aineiden op. 0,2 0,2
Kirjastonjohtaja 1,0 1,0 1,0 1,0
Kirjastovirkailija 4,0 4,0 3,0 3,0
Uinninvalvoja/ohjaaja 1,0 1,0 1,5 1,5
Lipunmyyjä/kahvionhoitaja 1,0 1,0 1,0 1,0
Vapaa-aikasihteeri 1,0 1,0 1,0 1,0
Iltapäiväkerhon ohjaaja 2,0 2,0 1,8 2,0
Nuorisotilanvalvoja 0,3 0,3 0,5 0,3
Päiväkodin johtaja 1,0 1,0 1,0 1,0
Lastentarhanopettaja 5,0 5,0 5,0 4,0
Erityislastentarhanopettaja 1,0 1,0 1,0 1,0
Lastenhoitaja 8,0 8,0 7,0 9,5
Varhaiskasvatusjohtaja 1,0 1,0 1,0 1,0
Ryhmäperhepäivähoidon ohjaaja 1,0 1,0 1,0 1,0
Perhepäivähoitaja (kiint. 61) 33,0 33,0 36,0 26,2
Esiopettajat (peruskoulut) 1,0 2,0 2,0 4,0
Päiväkotiapulainen/pk-avustaja 1,0 1,0 3,0 4,0

SIVISTYSTOIMI YHTEENSÄ 139,5 139,3 135,9 128,8
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2013 2014 2015 2016

2 TEKNINEN- JA RAKENNUSTOIMI
Kunnaninsinööri 1,0 1,0 0,75
Maanrakennusmestari 1,0 1,0 1,0 1,0
Talonrakennusmestari 1,0 1,0 1,0 1,0
Rakennuttajainsinööri (määräaik. 30.9.2015 saakka) 1,0 1,0 1,0
Laitospalveluohjaaja 1,0 1,0 1,0 1,0
Toimistosihteeri 3,5 3,5 2,0 2,0
Laskentasihteeri 1,0 1,0 1,0 1,0
Laitoshuoltaja 16,0 13,0 11,0 12,0
Talonmiehet 5,0 5,0 4,0 4,0
Kaukolämpölaitoksen hoitaja 1,0 1,0 1,0 1,0
Ammattimies 1,0 1,0 1,0 1,0
Vesilaitoksen hoitaja 1,0 1,0 1,0 1,0
Jätevesipuhdistamon hoitaja 1,0 1,0 1,0 1,0
Piirtäjä 1,0 1,0 0,17
Tuntipalkkaiset 7,0 6,0 5,17 4,17
Rakennustarkastaja 1,0 1,0 1,0 1,0
Ruokapalvelupäällikkö 1,0 1,0 1,0 1,0
Ravitsemispäällikkö 1,0
Ruokapalveluesimies 2,0 3,0 3,0 3,0
Ravitsemustyönjohtaja 1,0 1,0 1,0 0,5
Ravitsemistyöntekijä 22,5 19,0 18,0 17,5
TEKNINEN- JA RAKENNUSTOIMI YHTEENSÄ 71,0 63,5 56,09 53,17

HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ 216,6 208,9 196,99 186,97
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                TEUVAN KUNTAKONSERNI

Teuvan kunta

100 %       100 %         100 % 100 % 100 % 100 %               100%

tytäryhteisöjä

Asunto Oy
Tanulanrivi

Teuvan Vuok-
ratalot Oy

Asunto Oy
Horonrivi

Asunto Oy
Norinrivi

Teak Oy
(konserni)

Kiinteistö Oy
Teuvan
Kafiaari

Teuvan
Kauko-

lämpö Oy

osakkuusyhteisöjä

        37,6 % 31,5 %               48,4 % 39,3 % 50 % 27,7 %

Vapaa-ajan-
keskus Parra

Oy

Aqua
Botnica Oy

Asunto Oy
Teuvan

Nouseva
Kuohu

Asunto Oy
Äystönrivi

Asunto Oy
Kaupanmäki

Suupohjan
Seutupalve-
lukeskus Oy

kuntayhtymäosakkuudet

Suupohjan
elinkeino-
toimen ky

Etelä-
Pohjanmaan

sairaan-
hoitopiirin ky

Eskoon
sosiaalipalve-

lujen ky

Seinäjoen
koulutuskun-

tayhtymä

Suupohjan
koulutuskun-

tayhtymä

Etelä-Poh-
janmaan
liitto ky

Suupohjan
peruspalve-
luliikelaitos-

kuntayhtymä

Lisäksi Teuvan kunta omistaa 13,5 %:n osuuden Suupohjan kahdeksan kunnan yhteisestä
jätehuoltoyhtiöstä  Oy Botniarosk Ab:sta  sekä  17,8 %:n osuuden Suupohjan Seutuverkko Oy:stä.
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nimenhuuto- ja äänestyslista
kokous 14 /12  2015

läsnä poissa jaa ei jaa ei jaa ei

Erlands Kaj 1 1

Harjula Irma 1 1

Saarikoski Jorma 1 1

Heinola Arto 1 1

Kaleva Paula 1 1

Ketomäki Jaakko 1 1

Kiviluoma Jarmo 1 1

Kiviluoma Juha-Matti 1 1

Koivu Anneli 1 1

Koski Sauli 1 1

Lehtimäki Esko 1 1

Leppäniemi Jukka 1 1

Mäntylä Anu 1 1

Mäntysaari Matti 1 1

Nevanperä Toni 1 1

Nisula Harri 1 1

Panttila Eliisa 1 1

Ranta-Muotio Aulis 1 1

Riippi Johanna 1 1

Rinta-Uppa Simo 1 1

Ristiluoma Osmo 1 1

Sippola Eija 1 1

Tamsi Sakari 1 1

Tuisku Minna-Liisa 1 1

Uusitalo Kari 1 1

Viljanmaa Veikko 1 1

Åkerblad Irma 1 1

27 13 14

TEUVAN KUNNANVALTUUSTO 2015

Valtuutetun nimi Äänestykset

Asia § 67 Asia Asia

Nimenhuudossa /
äänestyksessä
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TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä
Kunnanvaltuusto 14.12.2015 68 §

Ilmoitusasiat, kunnanvaltuusto 14.12.2015

Dnro D/341/00.02.00/2015

Kvalt 68 § Kunnanvaltuuston tietoon saatetaan seuraavaa:

- Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen työlli-
syyskatsaus 8/2015:

syyskuu -15 lokakuu -15

Työttömiä työnhakijoita 233 231
(ml. henk. koht. lomautetut)
- miehiä 122 126
- naisia 111 105
- alle 25-vuotiaita   29   30
- yli 50-vuotiaita 103 103
- yli vuoden työttömänä   38   44
Avoimia työpaikkoja   12     7
Työttömyysaste (%)  9,9  9,8

- Väestörekisterikeskuksen väkilukutilastot elokuulta 2015

miehiä naisia yhteensä muutos vuoden-
vaiht. 2014/2015

vuodenvaihde 2014/15 2799 2744 5543
syyskuu 2015 2785 2717 5502 - 41
lokakuu 2015 2779 2710 5489 - 54

Ehdotus: Asiat merkitään kunnanvaltuuston tietoon saatetuksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
____________
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TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä
Kunnanvaltuusto 14.12.2015 69 §

Muut asiat, kunnanvaltuusto 14.12.2015

Dnro D/341/00.02.00/2015

Kvalt 69 § Matti Mäntysaari esitti, että Teuvan kunnanvaltuusto päättää velvoittaa
kunnanvaltuuston edustajat vastustamaan terveydenhuollon maksujen ko-
rotusta LLKY:n johtokunnan kokouksessa.

Jarmo Kiviluoma kannatti Matti Mäntysaaren esitystä.

Teuvan kunnanvaltuuston työjärjestyksen 8 §:ssä valtuustossa käsiteltävis-
tä asioista säädetään seuraavasti:

55 § Valtuustossa käsiteltävät asiat

Valtuusto voi käsitellä asian, joka on mainittu kokouskutsussa ja joka on
valmisteltu 53 §:ssä tarkoitetulla tavalla.

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

Puheenjohtaja kysyi, kannattavatko kaikki valtuutetut yksimielisesti Matti
Mäntysaaren esitystä.

Matti Mäntysaaren esitystä ei kannatettu yksimielisesti.

Matti Mäntysaari esitti, että valtuusto pitäisi puolen tunnin tauon, jonka ai-
kana kunnanhallitus käsittelisi asian.

Esitystä ei kannatettu, joten se raukesi.

Päätös: Puheenjohtaja totesi, että valtuuston työjärjestyksen mukaan asian
ottaminen käsittelyyn vaatii yksimielisen päätöksen, joten Matti Mäntysaa-
ren esitys siirtyy hallituksen valmisteluun.

Liite nro Matti Mäntysaari ilmoitti esittävänsä asiasta eriävän mielipiteen.
____________
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Aihe: Eriävä mielipide pykälässä 69

Kokouksen puheenjohtajan ilmoitettua, ettei esitystäni oteta käsittelyyn, Ilmoitin
jättäväni päätöksestä eriävän mielipiteen.

Keskustelun kuluessa ilmoitin useammankin syyn, miksi en voinut hyväksyä
puheenjohtajan päätöstä, jonka perusteena oli se, ettei asiaa oltu valmisteltu
hallituksessa, mitä asian käsittely kokouksessa vaatii, ellei valtuusto ota asiaa
yksimielisesti käsittelyyn.  Esitin valtuustotaukoa ja hallituksen kokoontumista
edellytyksen täyttämiseksi, mutta puheenjohtaja jätti esityksen huomioimatta.

On lisäksi huomattava, että pykälää 67 aloitettaessa, käytti hallituksen
puheenjohtaja puheenvuoron, jossa esitti lisämäärärahaa, jota ei ollut
hallituksessa valmisteltu. Kokouksen pj ei millään tavalla vaatimusta
yksimielisyyden tarpeellisuudesta asian käsittelyyn ottamiseksi ilmoittanut, vaan
nuiji päätöksen pöytään.

Edellä olevan perusteella katson, että puheenjohtaja menettely on ollut
epäoikeutettua, eikä kuulu valtuuston tasapuoliseen johtamistapaan.

Matti Mäntysaari
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TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä
Kunnanvaltuusto 14.12.2015 70 §

Kiireelliset asiat, kunnanvaltuusto 14.12.2015

Dnro D/341/00.02.00/2015

Kvalt 70 § Kuntalain 55 §:n mukaan kunnanvaltuusto voi käsitellä asian, joka on mai-
nittu kokouskutsussa ja joka on valmisteltu kuntalain 53 §:ssä tarkoitetulla
tavalla.

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

Päätös: Kiireellisiä asioita ei ollut.
____________

Kiitokset

Kokouksen lopuksi Paula Kaleva piti kiitospuheenvuoron kunnanvaltuustol-
le, kunnan ja liikelaitoksen työntekijöille sekä muille sidosryhmille ja heidän
työntekijöilleen.
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Valitusosoitus

Muutoksenhakukiellot
Kieltojen perus-
teet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös koskee
vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pykälät: 59 – 61, 64 ja 68 - 70

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

Pykälät ja valituskieltojen perusteet:

Valitusosoitus
Valitusviran-
omainen ja
valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.

Valitusviranomainen ja sen yhteystiedot:

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

Kunnallisvalitus, pykälät: 62 - 63 ja 65 - 67 Valitusaika

30 päivää

Hallintovalitus, pykälät: Valitusaika

___ päivää

Muu valitusviranomainen, osoite, postiosoite ja sähköposti Pykälät Valitusaika

___ päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

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

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

 omaisille
Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 §)

Valitusasia-
kirjojen toimit-
taminen

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

Lisätietoja
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
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