
1  

 

 
 
 
 
 

LAAJA HYVINVOINTIKERTOMUS 2017-21 
 

Teuvan kunta 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Kunnanhallitus 12.12.2022 § 299 
Kunnanvaltuusto 19.12.2022 § 65 



2 

 

Dokumentin sisältö 

 
                   sivunumero 

OSA I VÄESTÖN HYVINVOINNIN TILA 2017-2021  3 
    1 Indikaattorien ja muun tiedon osoittama hyvinvointi  3 
 Talous ja elinvoima    3 
 Lapset, varhaisnuoret (0-12v) ja lapsiperheet  5 
 Nuoret ja nuoret aikuiset     9 
 Työikäiset     13 
 Ikäihmiset     16 

 Kaikki ikäryhmät    19 
    2 Painopisteiden, tavoitteiden ja toimenpiteiden arviointi                         23  
    3 Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset   24 
OSA II HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2017-21  26 
    4 Hyvinvoinnin edistämisen erillisohjelmat ja -suunnitelmat 26 
    5 Hyvinvointisuunnitelma 2017-21   27 
OSA III VALTUUSTOKÄSITTELY    33 
    6 Kertomuksen laatijat    33 
    7 Hyvinvointisuunnitelman 2022-25 laatiminen ja hyväksyminen 33 



3 

 

OSA I VÄESTÖN HYVINVOINNIN TILA 2017-2021 

 
JOHDANTO 
 
Hyvinvointikertomus on kunnan hyvinvointijohtamisen työväline ja poliittisen päätöksenteon tuki, 
joka toimii kunnan strategiatyön sekä toiminnan ja talouden suunnittelun yhtenä perustana. 
Käytännössä hyvinvointikertomus on asiakirja, joka valmistellaan kunnan eri hallinnonalojen 
asiantuntijoiden yhteistyönä.  
 
Kuntalaki edellyttää kunnilta asukkaiden hyvinvoinnin edistämistä. Hyvinvointikertomus tukee tätä 
tehtävää tarjoamalla työvälineen hyvinvointitarpeiden kartoittamiseen, hyvinvoinnin edistämisen 
suunnitelman tekemiseen sekä saavutusten ja toteutettujen toimenpiteiden arviointiin.  
 
Terveydenhuoltolaki velvoittaa kuntia tekemään hyvinvointikertomuksen. Lain pykälässä 12 
todetaan, että kunnanvaltuustolle on kerran valtuustokaudessa valmisteltava laaja 
hyvinvointikertomus ja kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä 
on raportoitava valtuustolle vuosittain.  
 
Hyvinvointityöryhmä on analysoinut kunnan hyvinvointi-indikaattoreista saatavaa tietoa sekä 
niiden perusteella ja muun olemassa olevan tiedon perusteella laatinut valtuustokaudelle 
suunnitelman tavoitteista sekä toimenpiteistä ja niihin tarvittavista resursseista. Valituilla 
mittareilla pyritään osoittamaan vaikuttavuutta. Tässä laajassa hyvinvointikertomuksessa 
valtuustokaudelta 2017-21 hyvinvointitietoa analysoidaan koko valtuustokauden näkökulmasta. 
Indikaattoritiedon ohella katsausta täydentää myös asiantuntijoiden muulla tavalla keräämä tieto 
ja toiminnan tilastot.  
 
Aiempaan laajaan hyvinvointikertomukseen verrattuna kohderyhmäjakoa on muutettu siten, että 
yläkoululaisten tiedot on siirretty kategoriaan nuoret, mistä johtuen osio Lapset, varhaisnuoret ja 
lapsiperheet kattaa ikäluokat 0-12v ja osio Nuoret sekä nuoret aikuiset kattaa 13-29 vuotiaat. 
Vertailukunniksi hyvinvointikertomukseen on otettu 2000-5999 asukkaan kuntien keskiarvot sekä 
Sastamala, Suupohjan seutukunta ja Ähtäri. Kunnan hyvinvointitietoja on verrattu myös Etelä-
Pohjanmaan ja koko maan tietoihin. 
 
 

1 Indikaattorien ja muun tiedon osoittama hyvinvointi 

 
TALOUS JA ELINVOIMA 
 
Valtiovarainministeriö asetti elokuussa 2017 kuntalain 118 §:n mukaisen Teuvan kuntaa koskevan 
arviointiryhmän, jonka tehtävänä oli tehdä laissa tarkoitettu selvitys kunnan mahdollisuuksista tur-
vata asukkailleen lainsäädännön edellyttämät palvelut. Kunnanvaltuusto hyväksyi (18.12.2017/ 55 ) 
kunnan talouden tasapainottamisohjelman, joka kokonaisuudessaan leikkasi menoja noin 1,1 mil-
joonaa euroa ja korotti veroja 0,4 miljoonaa euroa. Tasapainottamisohjelman toimenpiteet 
sisälsivät sekä lyhytaikaisia että pitkävaikutteisia toimenpiteitä. Arviointiryhmä piti antamassaan 
ehdotuksessa (8.2.2018, VM74:00/2017) keskeisenä, että kunta toteuttaa johdonmukaisesti 
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tasapainottamisohjelman siinä muodossa kuin se on valtuustossa hyväksytty ja jatkaa sen 
kehittämistä huomioiden muuttuvat olosuhteet. 
 
Talouden tasapainottamisohjelmaa toteutettiin Teuvalla suunnitelmallisesti ja järjestelmällisesti. 
Tämä näkyi konkreettisesti siinä, että kaikkien valtuustokauden tilinpäätöksien tulos oli positiivinen. 
 
Jo ennen joulukuussa 2017 vahvistettua talouden tasapainottamisohjelmaa Teuvan kunnanval-
tuusto oli hyväksynyt kolme talouden säästöpakettia vuosina 2012-2014. Vuosien aikana 
säästötoimenpiteet ovat kohdistuneet laajasti kunnan toimintoihin, kiinteistöihin ja henkilöstöön.  
Toiminnoista säästöjä on haettu tehostamisen ja toimintojen karsimisen kautta. Kiinteistösäästöjä 
on saatu aikaiseksi kiinteistökantaa vähentämällä. Henkilöstösäästöt ovat sisältäneet luonnollisen 
poistuman hyödyntämisen ja henkilöstön lomautukset. Teuvan kunta ja henkilöstö kävivät 
yhteistoimintaneuvottelut vuonna 2014. Neuvottelujen tuloksena kunnassa päädyttiin 20 
henkilötyövuoden vähentämiseen vuosien 20142015 aikana. Tästä puolet tapahtui luonnollisen 
poistuman kautta, puolet vähennyksestä toteutettiin irtisanomisilla. 
 
Voidaankin selkeästi todeta, että Teuvan kunnan omassa toiminnassa kunnan toimintakatetta ja -
kuluja on saatu laskettua. Teuvan kunnassa ollaan tilanteessa, jossa lisäsäästöjen löytyminen kun-
nan omasta toiminnasta on hyvin haasteellista. Oma toiminta on käyty läpi ja karsittu jo useaan 
kertaan eri säästöohjelmissa. Tilannetta tarkastettiin loppusyksyllä 2021, jolloin arvioitiin toimialoit-
tain tasapainottamisohjelman toteutumisen tilanne, jota edelleen tarkennettiin liitteenä vuoden 
2022 talousarvioon ja siihen kytkeytyvään taloussuunnitelmaan. Tasapainottamisohjelman 
lisäsäästöjen suunnittelusta luovuttiin toistaiseksi taloudellisen tilanteen parantumisen vuoksi. 
Kunta on saanut tarkastelujaksolla velkaantumistaan vähenemään. Lainat asukasta kohden olivat    
4 831 euroa vuonna 2017. Vuoden 2021 tilinpäätöksessä määrä oli 3 361 euroa. 
 
Verotulot ovat pysyneet vuosien 2017 ja 2021 välisenä aikana keskimäärin 16,8 milj. eurossa. Vuo-
sittaista muutosta on ollut sen verran, että vuonna 2018 verotulojen määrä laski väliaikaisesti 15,8 
miljoonaan euroon mm. verokorttiuudistuksen ja tulorekisterin käyttöönoton myötä. Kehitys on 
jatkunut verotulojen osalta suotuisana, vuonna 2021 verotuloja kirjattiin 17,6 milj. euroa. 
 
Valtionosuuksien määrä on vaihdellut merkittävästi tarkastelujaksolla. Vuonna 2017 
valtionosuuksia kertyi noin 18,7 miljoonaa euroa. Vuonna 2019 Teuvan kunta sai harkinnanvaraista 
valtionosuutta 710 000 euroa. Valtionosuuksien merkitys kunnan tulolähteenä on kasvanut. Vuonna 
2020 valtionosuudet olivat noin 19,7 miljoonaa euroa, mutta siitä oli koronatukien osuus noin 1,2 
miljoonaa euroa. Vuonna 2021 valtionosuuksia kertyi 19,1 milj. euroa. 
 
Vuosikatteella mitattuna kunnan talous on kehittynyt positiivisesti. Vuonna 2017 vuosikate oli 2,1 
milj. euroa, vuonna 2021 se on 3,18 miljoonaa euroa. Kertynyt alijäämä on saatu katettua. Vuonna 
2017 alijäämää oli noin -5 milj. euroa, vuonna 2020 alijäämää oli enää -1,55 milj. euroa ja vuonna 
2021 taseessa oli ylijäämää 530 000 euroa. Konsernialijäämiä jäi vielä -1,4 milj. euroa. 
Kunnan asukasluku on laskenut tarkastelukaudella vuosittain. Vuonna 2017 Teuvalla asui 5269 
henkilöä. Vuoden 2021 päättyessä kuntalaisia oli 4955. Tarkastelujaksolla on jatkunut kuntien 
välisen nettomuuton negatiivisuus, mutta erityisesti kuolleiden enemmyys suhteessa syntyneisiin.  
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Kuntien välinen nettomuutto vuonna 2021 oli poikkeuksellisesti vain -9, jonka lisäksi Teuvalla syntyi 
36 uutta kuntalaista ja kuoli 77 henkilöä. Kuntien välisen nettomuuton vertailussa vuonna 2017 
määrä oli -26, seuraavana vuonna -72, ja vuosina 2019 - 2020 keskimäärin -30. 
 
Työikäisen väestön väheneminen on jatkunut koko tarkastelukauden ajan. Samalla työvoiman 
ulkopuolella olevien teuvalaisten määrä suhteessa varsinaiseen työvoiman määrään on kasvanut. 
Huoltosuhde on Teuvalla selvästi korkeampi kuin verrokeilla. Työikäisiä 25 - 64 vuotiaita teuvalaisia 
oli vuonna 2017 yhteensä 2372 henkilöä, vuoden 2021 päättyessä määrä oli 2089, joka on 283 
henkilöä vähemmän kuin tarkastelujakson alussa. Suurin osa työikäisistä teuvalaisista vuonna 2021 
kuului Tilastokeskuksen mukaan ikäryhmään 55 -64 -vuotiaat, näitä työikäisiä oli yhteensä 755 
henkilöä. 
 

% Suunta Vertailu 

 

Huoltosuhde, demografinen 

 
 
 

Lainakanta, euroa / asukas 

 
 
 
LAPSET, VARHAISVUORET (0-12v) JA LAPSIPERHEET 
 
Alakouluikäisten parissa erityisinä huolina terveystarkastuksissa on aikaisemmin noussut esiin 
väsymys, unettomuus ja mielialan lasku. Huoli lasten ja nuorten unen puutteesta on otettu vakavasti 
ja vuoden 2020 alussa nuorille ja huoltajille jaettiin tietoa siitä, miten lepo vaikuttaa aivojen 
toimintaan.  
 
Alakoulun 4. ja 5.-luokkalaisista aamupalan jättää syömättä neljännes lapsista. Aamupalan syövien 
lasten osuus on kuitenkin kasvanut vuodesta 2017 yli 20 %:lla.  
 
Teuvalla yhteensä 34 kpl viidennen luokan oppilasta osallistui Move-mittauksiin. Move! on 
perusopetuksen 5. ja 8. vuosiluokkien oppilaille tarkoitettu fyysisen toimintakyvyn valtakunnallinen 
tiedonkeruu- ja palautejärjestelmä, joka tuottaa muun muassa tietoa yhdistettäväksi 5. ja 8. 
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vuosiluokilla koululaisille tehtäviin laajoihin terveystarkastuksiin. Järjestelmän keskeisenä 
tarkoituksena on kannustaa omatoimiseen fyysisestä toimintakyvystä huolehtimiseen. Vertailussa 
oli käytetty mediaaneja. Pojilla ja tytöillä oli yhteensä yhdeksän mittausosiota. Pojat pääsivät 
valtakunnallisen mediaaniluvun yli neljässä mittausosiossa (etunojapunnerrus, vauhditon 
viisiloikka, ylävartalon kohotus ja kyykistys ) ja tasalukemiin yhdessä osiossa (alaselän ojennus). 
Tytöt pääsivät yli valtakunnallisen mediaaniluvun kuudessa mittausosiossa yhdeksästä  (viivajuoksu, 
viivajuoksu, vauhditon viisiloikka, ylävartalon kohotus, etunojapunnerrus, olkapäiden liikkuvuus ja 
kyykistys). Yhteenvetona pojat jäivät hieman valtakunnallisesta tasosta ja tytöt olivat hieman 
parempia kuin muut suomalaiset 5. luokkalaiset. 
 
Kouluissa on edelleen tehostettu ryhmäytymisen harjoittelua omalla suunnitelmallisella ohjelmalla. 
Osallisuuden, ryhmäytymisen sekä tunne- ja vuorovaikutustaitojen harjoittelu tapahtuu 
säännöllisten oppituntien tai tuokioiden yhteydessä. Lasten ja nuorten harrastus- sekä 
yhdistystoiminnan ohjaajien kanssa tehdään yhteistyötä kaveritaitojen yhteisten tavoitteiden 
sopimisessa. Kun kaikki lapsia ja nuoria ohjaavat tavoittelevat yhteisistä, positiivisista asioita, niin 
tällä on merkittävä vaikutus lasten ja nuorten hyvinvointiin ja arkeen. 
 
Yhteisölliset oppilashuoltoryhmät ovat kokoontuneet säännöllisesti. Ryhmään kuuluvat 
terveydenhoitaja, kuraattori, rehtori, opettajajäseniä, huoltajien sekä oppilaiden edustajia. Ryhmän 
tavoitteena on lisätä koulujen hyvinvointia ja turvallisuutta sekä edistää viihtyvyyttä. Tärkeää on, 
että lapset, nuoret ja huoltajat tulevat kuulluksi heille tärkeissä asioissa. Kokoontumisten kautta on 
saatu hyviä uusia näkemyksiä koulutyön edelleen kehittämiseen. Muistiot kokouksista ovat 
luettavissa koulujen verkkosivuilla.  
 
Toimeentulotukea saaneiden lapsiperheiden määrä on vähentynyt vuodesta 2018 lähes kolmella 
prosentilla. Teuvalla toimeentulotukea saavia lapsiperheitä on vähemmän kuin Suupohjan 
seutukunnassa ja koko maassa keskimäärin. Indikaattori kertoo toimeentulotuen piirissä olevien 
lapsiperheiden osuuden koko väestön lapsiperheistä. Yksinhuoltajaperheillä on huomattavasti 
suurempi riski joutua turvautumaan toimeentulotukeen kuin kahden huoltajan perheillä.  
 
Ahtaasti asuvat lapsiasuntokunnat, % kaikista lapsiasuntokunnista - Ahtaasti asuvien lapsiperheiden 
määrä on hieman vähentynyt Teuvalla edellisvuoteen verrattuna. Ero ei ole merkittävä koko maan 
keskiarvoon verrattuna, mutta verrattuna Suupohjan seutukuntaan teuvalaiset lapsiperheet asuvat 
ahtaammin.  
 
Kodin ulkopuolelle sijoitettujen 0 - 17-vuotiaiden osuus on Teuvalla kolminkertaistunut viidessä 
vuodessa, vuodesta 2016-2021. Samaan aikaan lastensuojeluilmoitusten määrä on vähentynyt 
lähes 30 %:lla.  
 
Kodin ulkopuolelle sijoitettujen 0-17 -vuotiaiden määrä Teuvalla ja Suupohjan seutukunnassa on 
suurempi kuin Suomessa keskimäärin. Lastensuojeluilmoitusten määrä on kuitenkin vähentynyt. 
Esiopetus on muuttunut velvoittavaksi 1.8.2015 lukien, ja siihen osallistuvat Teuvalla kaikki 6-
vuotiaat.  
 
3-5 -vuotiaista teuvalaislapsista vuonna 2020 oli n.75% varhaiskasvatuspalveluiden piirissä. Koko 
maan keskiarvoon verrattuna osallistumisaste varhaiskasvatuspalveluihin on Teuvalla suurempaa. 
Suupohjan seutukunnassa n. 85 % 3-5 -vuotiaista osallistuu varhaiskasvatukseen. 
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Liikunnallisen elämäntavan vahvistamiseksi varhaiskasvatus on saanut hankerahoitusta 
Aluehallintovirastolta vuosina 2019-2022 kolmena hankevuotena. Hanke on keskittynyt erityisesti 
lasten ja lapsiperheiden liikunnan lisäämiseen matalan kynnyksen keinoin, henkilökunnan 
osaamisen vahvistamiseen, ja liikunnallisuuden lisäämiseen varhaiskasvatuksen arjessa. Liikuntaa 
tukevaa välineistöä on hankittu varhaiskasvatuksen yksiköiden yhteiseen käyttöön. Hanke on ollut 
yhteishanke Isojoen kunnan varhaiskasvatuspalveluiden kanssa. 
 
Hankkeen puitteissa on myös tarkasteltu lasten ruokailua varhaiskasvatuksessa yhteistyössä 
ravitsemuspalveluiden kanssa. Erityistä huomiota on kiinnitetty suolan, sokerin ja rasvan määrään 
elintarvikkeissa. 
 
Varhaiskasvatuksessa harjoitellaan myös turvallista liikkumista ympäristössä esim. retkien 
yhteydessä. Harjoitellaan liikennesääntöjä mm. lorujen ja leikkien muodossa, opetellaan 
heijastimien oikeaa käyttöä, ja käytetään turvaliivejä hoitopaikan ulkopuolella liikuttaessa. 
Teuvalla kolmannen sektorin toiminta on aktiivista ja monipuolista. 
 
Eri seurakunnat järjestävät päiväkerhoja, perhekerhoja ja erilaisia varhaisnuorten tapahtumia. 
Mannerheimin lastensuojeluliiton Teuvan paikallisyhdistys järjestää erilaisia tapahtumia 
lapsiperheille, sekä perhekahvilatoimintaa. Eri urheiluseurat järjestävät liikuntakerhoja- ja 
tapahtumia lapsille ja lapsiperheille. 
 
Perusterveydenhuollon lastenneuvolan käyntien osuus tuhatta 0 - 7-vuotiasta kohti on laskenut 
vuodesta 2019 alkaen. Syynä tähän todennäköisesti on syntyvyyden lasku. 
Erikoissairaanhoidon lastenpsykiatrian avohoitokäynnit vuoden aikana tuhatta 0 - 12-vuotiasta 
kohti  ovat vuodesta 2016 vuoteen 2021 lisääntyneet  n.53%. Käyntejä on kuitenkin vähemmän kuin 
Etelä-Pohjanmaalla, koko maassa ja Suupohjan seutukunnalla sekä muihin samankokoisiin kuntiin 
verrattuna. 
 
Psykiatrisen laitoshoidon hoitopäivät tuhatta 0-16 -vuotiasta kohden ovat vähentyneet yli 90% 
vuodesta 2015 vuoteen 2020. Hoitopäiviä on Teuvalla tässä ikäluokassa huomattavasti vähemmän 
kuin verrokkikunnissa tai koko maassa keskimäärin.  
 
Lastensuojelun avohuollon asiakkaina vuoden aikana olleiden 0 - 17-vuotiaiden lasten 
prosentuaalinen osuus vastaavanikäisestä väestöstä laskenut n.42 %: lla vuodesta 2016 vuoteen 
2021. Tukitoimien piirissä on Teuvalla vähemmän 0 - 17 vuotiaita kuin koko maassa, mutta 
enemmän kuin Etelä-Pohjanmaalla ja Suupohjan seutukunnalla keskimäärin. 
 

% Suunta Vertailu 

Ei yhtään läheistä ystävää, % 8. ja 9. luokan oppilaista 
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Kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi, % 8. ja 9. luokan oppilaista 
 

 
 

Ylipaino, % 8. ja 9. luokan oppilaista 
 

 
 

Ei syö aamupalaa joka arkiaamu, % 4. ja 5. luokan oppilaista (2017-) 
 

 
 

 

Lasten päivähoidossa olleet 3 - 5-vuotiaat % vastaavanikäisestä väestöstä 
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Perusterveydenhuollon lastenneuvolan käynnit yhteensä / 1 000 0 - 7-vuotiasta 
 

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

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

 
 
 
 
 
NUORET JA NUORET AIKUISET 
 
Nuorten ja nuorten aikuisten hyvinvoinnin mittareina on käytetty 8- ja 9-luokkalaisten sekä lukion 
1-ja 2- luokkalaisten kouluterveyskyselyitä vuosilta 2017, 2019 sekä 2021, Move- mittauksia sekä 
koulujen terveydenhoitajan terveystarkastuksissa saamia tietoja. Kouluterveyskyselystä ei ole 
mahdollista eriyttää teuvalaisten nuorten vastauksia ammattikoululaisten osalta. Lukiolaisten 
kouluterveyskyselyitä ei voi voitu käyttää kuin osittain lukiolaisten pienen määrän vuoksi. 
Opiskelunsa päättäneistä alle 29-vuotiasista ei ole saatavissa vastaavia tietoja. 
Kouluterveyskyselyjen ja terveystarkastusten mukaan teuvalaiset nuoret kokevat pääosin olevansa 
terveitä ja hyvinvoivia. Suurin osa yläkoulun ja lukion oppilaista pitää koulunkäynnistä ja he kokevat 
työrauhan hyväksi. 8 & 9-luokan oppilasta 96 % kokee, että heillä on vähintään yksi läheinen ystävä. 
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Päihteiden käytössä positiivinen muutos on se, että yhä useampi nuori ei käytä lainkaan alkoholia. 
Myös humalahakuinen juominen on vähentynyt selkeästi vuodesta 2017 lähtien. Itsensä vähintään 
kerran kuukaudessa humalaan juovien osuus on vähentynyt yläkouluikäisillä 20.8 prosentista noin 
13 prosenttiin.Valitettavasti terveystarkastusten perusteella ensimmäiset alkoholikokeilut 
alaikäisenäkin ovat usein kotona vanhempien luvalla. 
 
Huumeisiin, kannabikseen ja muihin suhtautuminen on pääosin negatiivista. Tupakointi on edelleen 
vähentynyt yläkouluikäisten keskuudessa, tosin koronakeväänä 2021 on ollut huomattavissa 
nousua tupakoivien nuorten määrässä koko Etelä-Pohjanmaan alueella. Vaikka tupakointiin 
suhtauduttaisiin kielteisesti, saatetaan nuuskaamista kuitenkin kokeilla ja siksi nuuskaaminen on 
viimeisen parin vuoden aikana selvästi yleistynyt. Päivittäin nuuskaavien osuus on vähentynyt, 
mutta ilmiönä nuuskaminen on tullut näkyvämmäksi. Nuuskankäytön yleisyys riippuu osittain sen 
saatavuudesta. Suupohjan ehkäisevän päihdetyön ryhmä on järjestänyt kouluille ja huoltajille 
erilaista ennaltaehkäisevää toimintaa kuten luennoitsijoita sekä tositapahtumiin perustuvan 
Beautiful boy -elokuvaesityksen, jossa käsiteltiin huumeriippuvuutta ja sen seurauksia. 
 
Päivittäin yli tunnin liikkuvia yläkouluikäisiä on vain kolmannes ikäluokastaan. Nykyisen 
liikuntasuosituksen mukaan heidän tulisi liikkua vähintään tunti päivässä ja tuosta määrästä puolet 
reippaasti. Syksyisin kahdeksannen luokan oppilaat osallistuvat valtakunnallisiin Move- mittauksiin 
ja tuloksia käydään läpi opettajakokouksissa ja yhteisöllisessä oppilashuoltoryhmässä. 
Huolen aiheena testeissä nousi esiin se, että esimerkiksi neljännes suomalaisista 
kahdeksasluokkalaisista pojista ei saa alaselkää ojennettua täysistunnassa. Vastaava luku 
samanikäisillä tytöillä on kuusi prosenttia. Tämän osasyynä on mahdollisesti istumisen lisääntynyt 
määrä ja se voi johtaa esimerkiksi lannerangan ongelmiin tulevaisuudessa. Teuvalaiset 
8.luokkalaiset jäivät maksimaalista kestävyyttä mittaavassa mittauksessa tytöissä lähes minuutin ja 
pojissa lähes kaksi minuuttia valtakunnallisesta vertailuarvosta. Jos heikon kestävyyden omaavien 
nuorten määrä vain kasvaa, se tarkoittaa sitä, että nuoret väsyvät arjessaan todella nopeasti.  
 
Yläkouluikäisten parissa erityisinä huolina terveystarkastuksissa nousee esiin väsymys, unettomuus 
ja mielialan lasku. Yli puolet yläkouluikäisistä ja lukiolaisista nukkuu arkisin alle kahdeksan tuntia. 
Huoli lasten ja nuorten unen puutteesta on otettu vakavasti ja esimerkiksi vuoden 2020 
tammikuussa aivotutkija Nina Uusitalo kertoi oppilaille ja huoltajille aivojen kehittymisestä ja siitä, 
miten nuorten aivot kaipaavat kunnolla toimiakseen joutenoloa ja riittävää unta.  
 
Yläkoululaisista ja lukiolaista suurin osa syö kouluruuan päivittäin, on myös niitä, jotka eivät syö 
kouluruokaa säännöllisesti. Lähes 40 % yläkoululaisista ja lukiolaisista lähtee kouluun syömättä 
aamupalaa ja 49 % prosenttia yläkoululaisista kertoo kyselyssä, ettei perhe syö yhteistä iltaruokaa 
tai iltapalaa. Ravitsemusteemoja on pidetty näkyvillä koululla muun muassa oppilaskunnan 
toteuttaman sokeripalanäyttelyn ja ruokahävikki-teemateemapäivien merkeissä. Tempausten ja 
keskusteluiden kautta vahvistetaan oppilaiden hyviä ruokailutottumuksia. 
 
Koulujen kiusaamisen ehkäisyssä on ryhmäyttämisen kautta edelleen vahvistettu jokaisen oppilaan 
tunnetta joukkoon kuulumisesta sekä lisätty heidän osallisuuttaan koulun arjen toiminnoissa ja 
tapahtumissa. Yhä useammin lapset ja nuoret rohkenevat kertoa kokemastaan kiusaamisesta 
koulun aikuiselle. Kiva-koulu ohjelman ohella on 2019 otettu käyttöön Verso eli vertaissovittelu 
kaikissa Teuvan kouluissa. Vertaissovittelu on ratkaisukeskeisyyteen pohjautuva menetelmä, joka 
tarjoaa vaihtoehtoisen ja vapaaehtoisen tavan ratkaista oppilaiden välisiä ristiriitoja koulun 
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arkipäivässä. Erityisesti viime vuosina eri asiantuntijat ovat käyneet puhumassa nuorille ja huoltajille 
netin vaaroista ja pimeästä puolesta sekä opastaneet sosiaalisen median ja pelimaailman 
turvalliseen käyttöön. Parhaillaan painopistealueena on panostaa suunnitelmallisesti oppilaiden 
tunne-ja vuorovaikutustaitojen kehittämiseen läpi kouluajan nuoruusikään saakka. 
Nuorisolle kohdistetuissa palveluissa on lisätty näkyvyyttä myös sosiaalisessa mediassa, joka 
mahdollistaa kohdennetun viestinnän ja joustavan vuoropuhelun nuorten kanssa. Esimerkiksi 
kouluterveydenhoitajalla ja koulukuraattorilla on omat somekanavat, jota kautta nuorella on matala 
kynnys olla tarvittaessa yhteyksissä. 
 
Opetushallitus on myöntänyt Yhtenäiskoululle vuosina 2013-2021 rahoitusta kerhotoimintaan. 
Pääsääntöisesti rahoitusta on käytetty koulupäivän jälkeisten liikunta-, käsityön- ja musiikkikerhojen 
toimintaan. Kerhotoiminta tarjoaa harrastusmahdollisuuden myös sellaisille nuorille, joilla ei 
muuten olisi varaa tai mahdollisuutta päästä osallistumaan. Syksystä 2021 alkaen harrastusten 
Suomen mallin kautta rahoitetut koulupäivän yhteyteen sijoitetut Kipinä-kerhot ovat entistä 
monipuolisemmalla tarjonnallaan korvanneet aikaisemman kerhotoiminnan. 
 
Kahdeksasluokkalaiset ovat koronapoikkeuksia lukuun ottamatta jatkaneet mukana 
valtakunnallisessa Taidetestaajat-hankkeessa, joka on tarjonnut heille mahdollisuuden tutustua 
kulttuuriesityksiin Seinäjoella ja Helsingissä. Hankkeen tavoitteena on saada nuoret kokemaan 
sellaista taidetta, johon moni ei muuten saisi kosketusta.  
 
Yhteisölliset oppilashuoltoryhmät ovat kokoontuneet säännöllisesti vuosien 2017- 2021 aikana. 
Ryhmään kuuluvat terveydenhoitaja, kuraattori, rehtori, opettajajäseniä, huoltajien edustaja sekä 
oppilaiden edustajia. Ryhmän tavoitteena on lisätä koulujen hyvinvointia ja turvallisuutta sekä 
edistää viihtyvyyttä. Tärkeää on, että lapset ja nuoret tulevat kuulluksi heille tärkeissä koulun 
asioissa. Muistiot kokouksista ovat luettavissa koulujen verkkosivuilla. 
 
Nuorisopsykiatrian konsultointitiimi, jossa on mahdollista konsultoida yli 13-vuotiaiden nuorten 
mielenterveysasioissa matalalla kynnyksellä, kokoontuu säännöllisesti Kauhajoella. Ryhmässä on 
mm. nuorisopsykiatrian, kouluterveydenhuollon, sosiaalitoimen sekä nuorisotoimen edustus. 
Suurin osa nuorten lievistä ja keskivaikeista mielialahäiriöistä hoidetaan koulu- ja 
opiskelijaterveydenhuollossa. 
 
Vuonna 2016 perustettu Nuorisovaltuusto (Nuva) on jatkanut toimintaansa ja se on osallistunut 
aktiivisesti kunnan toimielinten kokouksiin, antanut lausuntoja sekä järjestänyt erilaisia tempauksia 
ja tapahtumia. Nuva on ylipäätään pyrkinyt lisääminen tietoisuuttaan toiminnastaan ja se huomioi 
nuorten ideoita siitä mitä Nuva voisi järjestää. Hallintorakenneuudistuksen jälkeen Nuva on 
kuulunut syksystä 2021 osallisuuden toimialan alaisuuteen. 
 
Nuorisopalvelut tavoittaa toiminnallaan pääsääntöisesti 10- 17- vuotiaita nuoria. Nuorisotilat on 
päihteetön ja turvallinen nuorten vapaa-ajanviettopaikka ja tiloissa on aina aikuinen ohjaaja 
paikalla. Nuoriso-ohjaaja on jalkautunut vuodesta 2019 yläkoululle osallistuen esimerkiksi luokkien 
ryhmäyttämiseen yhdessä kuraattorin kanssa. Hän on saanut nuorilta hyvän vastaanoton ja 
kokemukset ovat olleet positiivisia jo lyhyessä ajassa. Helmikuussa 2021 käynnistyi 
hankerahoituksella Kumppari-hanke, johon palkattiin koulunuorisotyöntekijä tukemaan nuorten 
kokonaisvaltaista hyvinvointia korona-aikana. 
 



12 

 

Liikenneturvallisuustyöryhmä pohtii n. kaksi kertaa vuoden aikana liikenneturvallisuuteen liittyviä 
tarpeita. Liikenneturvallisuusviikko, liikenneoppitunnit ja -harjoitukset, mopokurssit ja 
heijastinkampanjat on edelleen kirjattu liikenneturvallisuustyön toimintasuunnitelmaan ja ne ovat 
toteutuneet suunnitellusti. Poliisi on käynyt koululla luennoimassa yläkoululaisille ja lukiolaisille 
liikenneturvallisuudesta. Yläkoulun kodin ja koulun päivänä teemana on ollut turvallisuus ja 
yhteistyökumppaneina olivat poliisin ja pelastuslaitoksen lisäksi muun muassa Liikenneturva ja 
autokoulu. 
 
Koulutuskuntayhtymän alla toimiva Etsivä nuorisotyö auttaa ja etsii erityisen tuen tarpeessa olevia 
nuoria, esimerkiksi nuoria joilla ei ole koulutus- tai työpaikkaa. Etsivät jalkautuvat koululle, 
nuorisotilaan ja ovat mukana Teuvalla taidepajan tominnassa, joka on suunnattu nuorille aikuisille. 
Etsivät kohtaavat työsään niin yksilöasiakkaita kuin nuoria isommissa ryhmissä ja näistä koostuu 
lukuisat asiakaskontaktit, joita oli vuosina 2016 -2021 yhteensä 4808, Etsivä nuorisotyö kattaa koko 
Suupohjan alueen. 
 
Teuva toimii- työryhmä on toiminut koko valtuustokauden ajan. Työryhmän tavoitteena on tehdä 
työtä moniammatillisesti teuvalaisten nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi ja luoda ratkaisuja 
erilaisiin ajankohtaisiin ilmiöihin, joita nuorten arjessa esiintyy. 
 
Teuva kuuluu seudulliseen ehkäisevän päihdetyön lasten ja nuorten työryhmään, joka tiedottaa 
ajankohtaisista koulutuksista ja materiaaleista sekä ennaltaehkäisee päihteiden käyttöä ja 
päihteistä aiheutuvia haittavaikutuksia. 
 
Korona-aikana niin koulu- kuin nuorisotyötä on täytynyt suunnitella ja toteuttaa uudella tapaa. 
Koulutyö järjestettiin etäopetuksena kahden kuukauden ajan keväällä 2020. Ennen lukuvuoden 
päättymistä kouluun palattiin kahden viikon ajaksi. Koulun arjessa on huolehdittu käsienpesusta ja 
riittävistä turvaväleistä niin opetustilanteissa, ruokailuissa kuin koulukuljetuksissa. Kevään 2020 
loppukevään lähiopetusjakso oli tärkeä monella tapaa; palattiin tuttuun koulu-ja työyhteisöön, jossa 
niin oppilaat kuin henkilökunnan jäsenet näkivät toisiaan ja samalla myös oppilaiden mahdollisesti 
keskeneräiset koulutyöt saatiin hoidettua loppuun. Näillä harjoitelluilla terveys-turvallisilla 
käyntänteillä koulutyössä jatkettiin myös vuoden 2021 ajan.  
Maaliskuun alusta 2019 lähtien Suupohjan liikelaitoskuntayhtymä on tarjonnut maksuttoman 
ehkäisyn alle 25-vuotiaille suupohjalaisille nuorille. 
 
Koronavuonna 2020 nuorisotyöttömyys 18-24-vuotiailla kaksinkertaistui 7,1 %.sta 14,7 % 
edellisvuoteen verrattuna. 

% 

Nuorisotyöttömät, % 18 - 24-vuotiaasta työvoimasta 
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TYÖIKÄISET 
 
Työikäisistä suurin osa on työssäkäyviä ja heidän terveydenhuoltonsa on pääosin työterveyshuollon 
piirissä. Indikaattoritieto perustuu julkisen terveydenhuollon tilastoihin työkyvyttömyyseläkkeistä, 
sairauspäivärahoista tai tiettyjen vammojen lukumääristä. Asiantuntijatieto perustuu kunnan 
vastuulla olevaan työllisyydenhoidon toimenpiteisiin. 
 
Työkyvyttömyyseläkettä saaneiden osuus tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudosten sairauksien 
osalta vastaavasta ikäluokasta on ollut laskusuunnassa. Teuvan arvot ovat korkeammat kuin Etelä-
Pohjanmaalla kokonaisuudessaan, mutta alle Suupohjan seutukunnan arvojen. Mielenterveyden ja 
käyttäytymisen häiriöiden vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saavien osuus on puolestaan 
noususuhdanteinen. Verenkiertoelinten sairauksien vuoksi työkyvyttömyyseläkettä 
vastaavanikäisestä väestöstä saavien osuus on myös noussut ja prosentuaalisesti Teuvan lukemat 
ovat korkeimmat muihin alueisiin verraten nousuprosenttien mukaan. Työkyvyttömyyseläkettä 
saavien lukumäärä, ilman tarkempaa eläkkeelle siirtymisen syytä tarkastellen, on myöskin kasvussa. 
Kun tarkastellaan vuosien 2017 - 2020 aikana todennettuja muutoksia eläkepäätöksissä, lähes kaikki 
muut, paitsi tuki - ja liikuntaelinten sekä sidekudosten sairauksien vuoksi työkyvyttömyyseläkkeelle 
joutuneet eläkepäätökset, ovat noususuhdanteisia. Vuodet 2017 ja 2018 ovat pääasiassa tasaisia tai 
laskussa, mutta vuodesta 2019 etenevä linja on ollut Teuvalla pääasiassa kasvava. 
 
Mielenterveysperusteisesti sairauspäivärahaa saaneiden 25-64 vuotiaiden osuus/1000 
vastaavaikäistä on jatkanut kasvuaan Teuvalla. Teuvan arvo on kuitenkin matalin verrattuna muihin 
mainittuihin alueisiin. Sairauspäivärahaa saaneiden osuus kokonaisuudessaan työikäisten 
ikäluokassa on myös noususuhdanteinen. Teuva sijoittuu koko Suomen vertailussa suhteellisen 
hyviin lukemiin ja pysyy matalempana Suupohjaan tai muihin alueisiin verrattuna. Vuosien 2017-
2020 tarkastelussa saajien prosenttiosuudet ovat olleet monimuotoiset ja vaihdelleet vuosittain. 
Tämän hetken näkymä on kuitenkin noususuhdanteinen molempien indikaattoreiden osalta.  
Erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettujen 25 - 64-vuotiaitaiden, % osuus vastaavanikäisestä 
väestöstä on lähtenyt nousuun, mutta vuosien 2017-2020 tarkastelussa muutokset eivät ole 
kovinkaan suuria. Vuodet 2017-2019 ovat olleet hyvinkin tasaisia, mutta vuoden 2020 aikana on 
nähtävissä tuloksissa pienoista kasvua. Vammojen ja myrkytysten vuoksi sairaalassa hoidettujen 
osuus vastaavanikäistä väestöstä on Teuvalla v. 2018 ollut verrokkien pienin. Tilanne on tässä 
mielessä hyvä, vaikka vammojen ja myrkytysten osuus on lähtenyt kasvuun. Vammojen ja 
myrkytysperusteisten sairaalahoitomääristä viimeisin indikaattoritieto on vuodelta 2018, mutta 
perusterveydenhuollosta annettujen tietojen perusteella teuvalaisia olisi ollut aiheen tiimoilta 
hoidossa yhteensä 7 henkilöä. 
 
Teuvalla on mahdollisuus opiskella kansalaisopistossa eri aiheisiin liittyviä kursseja. Korona-aika on 
tuonut kurssitoiminnoille haastetta vuosien 2019 ja 2020 aikana, mutta erilaisia kursseja on 
kuitenkin voitu järjestää, valtakunnalliset toimintaohjeistukset huomioiden. Huomiot ovat näkyneet 
muun muassa ryhmäläisten määrissä sekä toiminnan konkreettisessa toteuttamisessa, esimerkiksi 
turvavälien ja kasvomaskien käytön osalta. Liikuntaryhmät ovat olleet korona-aikana kokonaan 
tauolla. Teuvan kansalaisopisto tarjoaa työttömille ja eläkeläisille opintosetelikursseja, joita voi olla 
kokonaisuudessaan 10 kappaletta. Työttömät saavat myös automaattisesti 2 ilmaista kurssia tarjolla 
olevista vaihtoehdoista. 
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Vuoksi vastaa Suupohjan seutukunnan alueella Kauhajoen kaupungin, Teuvan, Isojoen ja Karijoen 
kuntien työllisyyspalveluista. Työllisyyspalvelut toimivat osana Suupohjan Koulutuskuntayhtymää 
omana tulosyksikkönään. Kunnille toteutettavat palvelut määritellään vuosittain vahvistettavalla 
ostopalvelusopimuksella. Työtoimintaan osallistui vuoden 2019 aikana 16 henkilöä. Työtoiminnan 
taloudellinen vaikutus muodostuu säästöinä kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen osalta, sekä 
työtoiminnan järjestämisestä maksettavista korvauksista. Teuvan kunta osti palveluita 124 000 
eurolla vuonna 2019. Kunnat maksavat 50% 300 - 999 päivää työmarkkinatukea saaneiden 
työmarkkinatuesta ja 70 % 1000 päivää saaneiden työmarkkinatuesta. Suupohjan 
peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä tekee aktivointisuunnitelmia yhdessä Te-toimen kanssa. Kunta 
on ostanut työttömille kuntouttavaa työtoimintaa Vuokselta. Kuntouttavaa työtoimintaa on ollut 
Suupohjan liikelaitoskuntayhtymän puolella Vuoksen palvelujen lisäksi. Työllistymistä edistävän 
monialaisen yhteispalvelun palvelua (TYP) on ollut tarjolla työttömille. TYP:n toimintaan osallistuvat 
Te-toimisto, Kela ja kunta. Sosiaaliohjaaja ja Te-toimiston virkailija ottavat asiakkaan yhdessä 
vastaan, selvittävät asiakkaan palvelutarpeen, tekevät yhteisen suunnitelman, suunnitelmaa 
seurataan ja arvioidaan yhdessä. 
 
Työttömien työnhakijoiden määrä on pitkän laskuvaiheen jälkeen joulukuussa 2019 lievässä 
nousussa. Ennen joulukuun 2019 tilannetta työttömyys on ollut edellisen kerran kasvussa 
toukokuussa 2016. Teuvan työttömyysprosentti 31.12.2019 oli 6,8. Työttömyysprosentti on alle 
Etelä-Pohjanmaan keskiarvon (vuoden 2019 joulukuussa 8,1 %). Vuonna 2020 lomautusten määrät 
kasvoivat korona-epidemian vuoksi koko maassa. Myös irtisanomiset ja täten työttömyys näkyi koko 
maan tilastoissa. Suomesa oli lokakuussa 2020 yhteensä 312 700 työtöntä työnhakijaa. Huhtikuussa 
2020 Teuvalla on tilastoitu olleen yhteensä 265 työtöntä työnhakijaa, joista lomautettuna olevia oli 
yhteensä 25 henkilöä.  
 
Teuvan kunnan, kuten koko seutukunnan, työttömien terveydenhuollon hoitaa Suupohjan 
peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä. Työttömille on tehty terveystarkastuksia sairaanhoitajan 
toimesta ja hän tekee Teuvan lisäksi myös muiden LLKY:n alueen kuntien työttömien 
terveystarkastukset. Tarkastuksiin on ohjauduttu TYP:stä ja Te-toimistosta, mutta yksittäisiä 
henkilöitä on myös omatoimisesti hakeutunut terveystarkastusten piiriin.  Jonotusaika palveluun on 
asian valmisteluhetkellä noin kaksi kuukautta. Lisäksi haasteeksi on muodostunut se, että palvelua 
on saatavilla vain Kauhajoella. Pitkäaikaistyöttömien kohdalla ollaan käynnistämässä toimintamalli, 
jossa työkykyselvitykset, asiakkaan tilanteen vaatiessa vahvempaa osaamista, järjestetään 
laajempana moniammatillisena arviona. Promedi Oy:n kanssa on neuvoteltu puitesopimus, jossa 
Teuvan kunta lähettää asiakkaan työkykyselvitykseen otettuaan tältä kirjallisen sitoumuksen 
eläkeselvitys- tai työkykyselvitykseen sitoutumisesta ja suostumuksen tietojen luovutuksesta. 
Järjestely perustuu asiakkaan vapaaehtoisuuteen. 
 
Reilun vuoden ajan on Teuvan kunnassa ollut toiminnassa malli, jossa kaikki työmarkkinatuen 
saajana vähintään 300 päivää olleet henkilöt kutsutaan palvelusuunnitelman laadintaan. Kunta on 
velvollinen osarahoittamaan työmarkkinatukea, joten heille tarjotaan työllistymistä edistävää 
toimintaa, joka voi olla esimerkiksi uravalmennusta tai työtoimintaan osallistumista. Vuoden 2019 
aikana Teuvan kunnalla oli palkkatuella työllistettynä yhteensä 10 henkilöä. Valmennustoiminnalla 
on kunnalle pitkäkestoinen taloudellinen vaikutus kuntien osarahoittaman työmarkkinatuen lisäksi 
verotuloina. Valmennukseen osallistuneista 18 henkilöä siirtyi avoimille työmarkkinoille työhön ja 
kolme henkilöä aloitti tutkintoon johtavan koulutuksen. Muihin toimenpiteisiin, esimerkiksi 
työkokeiluun, siirtyi 14 henkilöä vuonna 2019. 
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Terveydenhuollon indikaattorit päättyvät vuoteen 2019. Vuoden 2020 tiedot perustuvat 
perusterveydenhuollolle tehtyyn tarkentavaan kyselyyn indikaattorien otsikointeja hyödyntäen. 
Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärikäyntejä 15-49 -vuotiailla oli vuoden 2020 aikana 
yhteensä 1223 kappaletta, kun puolestaan 50-64 -vuotiaiden lääkärikäyntejä on kirjattu olleen 
yhteensä 964. Päihteiden käytöstä johtuvien terveyskeskuksen vuodeosastolla hoidossa olleita 25-
64 -vuotiaita potilaita on ollut vuoden 2020 aikana yhteensä 8 henkilöä. Päihteiden käytöstä 
johtuvissa osastojaksoissa on huomioitu päihteiksi muun muassa alkoholi ja opioidien käyttö. 
Sosiaalihuollon puolelta päihdeperusteisia kuntoutusjaksoja oli vuoden 2020 aikana yhteensä 2; yksi 
vieroitushoitojakso sekä yksi laitoskuntoutusjakso. Vuoden 2020 suurimmat päihdehuollon menot 
Teuvan osalta kohdistuivat asumispalveluyksiköiden palveluihin. Vuosi 2020 oli tavallista hiljaisempi 
päihdehuollon laitoskuntoutusten osalta verrattaen aiempiin vuosiin. Vuonna 2019 
päihdehuohuollon laitosjaksoja oli Teuvalla yhteensä 4, muiden päihdehuollon 
kuntoutusmahdollisuuksien lisäksi. Vuonna 2018 laitospäätöksiä tehtiin 5 kappaletta ja vuonna 
2017 4.  
 

% Suunta Vertailu 

Mielenterveysperusteisesti sairauspäivärahaa saaneet 25 - 64-vuotiaat / 1000 vastaavanikäistä 
 

 
 

Tuki- ja liikuntaelinten- sekä sidekudosten sairauksien vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saavat, % 
16 - 64-vuotiaista 
 

 
 

Työkyvyttömyyseläkettä saavat 25 - 64-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä 
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Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärikäynnit 15 - 49-vuotiailla / 1 000 vastaavanikäistä 
 

 
 
Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärikäynnit 50 - 64-vuotiailla / 1 000 vastaavanikäistä 
 

 
 
 
IKÄIHMISET 
 
Ikäihmisten sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa on noudatettu voimassa 
olevaa lainsäädäntöä (mm. terveydenhoitolaki, sosiaalihuoltolaki, laki potilaan asemasta ja 
oikeuksista, laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista, laki ikääntyneen väestön 
toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden so-siaali- ja terveyspalveluista 980/2012). Lisäksi 
toimintaa on ohjannut laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaa-miseksi ja palvelujen 
parantamiseksi 20202023 (Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2020:29). Tavoit-teena on ollut 
tuottaa, kehittää ja turvata oikea-aikaiset ja vaikuttavat asiakkaan palvelutarpeen mukaiset pal-
velut yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Palvelut on tuotettu asiakaslähtöisesti ja 
yhdenvertaisesti pai-nopisteenä osallisuutta korostava, ennaltaehkäisevä, kuntouttava sekä 
terveyttä ja toimintakykyä edistävä toiminta. 
 
Keskeisiä palvelujen toteuttamistapoja ikääntyneiden sosiaali- ja terveyspalveluissa ovat olleet 
ennaltaehkäisevät palvelut (mm. neuvontapalvelut, muistineuvolatoiminta, kuntouttava 
päivätoiminta, Kahvila Maitolaituri), muut kotona asumista tukevat palvelut (tehostettu 
kotikuntoutus, kotisairaala, kotihoito, kotihoidon tukipal-velut, omaishoito, liikkumista tukevat 
palvelut) sekä ikäihmisille suunnatut asumispalvelut (perhehoito, taval-linen ja tehostettu 
palveluasuminen). Tavoitteena on ollut, että vuoden 2030 loppuun mennessä yli 75 vuotta 
täyttäneistä kuntalaisista vähintään 92,5 % asuisi kotona. Teuvalaisista yli 75 vuotiaista kotona asui 
vuoden 2021 lopussa 93 %, tehostetussa palveluasumisessa heistä asui 7 %. Keskeisiä 
painopistealueita ovat olleet asiakkaiden toimintakykyisyys, kuntoutuminen ja kotona asumisen 
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tukeminen, sähköiset palvelut, asiakkaan omannäköisen arjen mahdollistaminen, saattohoito ja 
elämänloppuvaiheen hoito. 
 
IkäLuotsi on toiminut Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän (LLKY) matalan kynnyksen 
asiakasohjausyksikkönä, jonne on keskitetty iäkkäiden henkilöiden yleinen ohjaus ja neuvonta, 
palveluista ja etuuksista tiedottaminen, palvelutarpeen arviointi, palveluista ja asiakasmaksuista 
päättäminen, palveluiden järjestäminen ja koordinointi. Asiakas tai hänen omaisensa/läheisensä on 
voinut ottaa yhteyttä IkäLuotsiin matalalla kynnyksellä. Kyseessä on yhden luukun periaate, eli 
asiakkaan yksi yhteydenotto on käynnistänyt prosessin. Perusperiaatteena IkäLuotsin toiminnassa 
on ollut asiakkaiden yhdenvertaisuus. Palveluiden myöntämisperusteet ovat ohjanneet palveluiden 
myöntämistä ja prosessien kehittämistä. Asiakkaiden palvelutarpeen arvioinnissa on selvitetty 
asiakkaan fyysinen, kognitiivinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky monipuolisesti ja apuna 
on käytetty useita validoituja toimintakykymittareita. Toiminnan tarkoituksena on ollut tukea 
ikäihmisten kotona asumista ja etsiä arjen sujumisen ratkaisuja yhdessä asiakkaan ja/tai läheisen 
kanssa. Tavoitteena on ollut löytää asiakkaalle oikeanlaista apua oikeaan aikaan, välittää tietoa eri 
palveluista ja etuuksista, opastaa niiden hakemiseen sekä tarpeen mukaan ohjata asiakas 
varsinaiseen palveluohjaukseen ja palvelutarpeen kar-toitukseen. 
 
Ikäihmisten palvelujen lähtökohtana on toimintakyvyn tukeminen siten, että hän kykenee 
selviytymään päivittäisistä toimistaan mahdollisimman itsenäisesti. Kuntoutuksen tavoitteena on 
ollut asiakkaiden yleiskunnon ja toimintakyvyn ylläpitäminen, paraneminen tai heikkenemisen 
hidastuminen. Asiakkaita on kannustettu oma-toimiseen liikkumiseen ja toteuttamaan saamiaan 
kotikuntoutusohjeita arkikuntoutuksen keinoin. Asiakkaiden tehostetun kotikuntoutuksen tarvetta 
on kartoitettu sovittujen käytäntöjen mukaisesti. Kotikuntoutusjaksot on myönnetty yhteneväisin 
periaattein ikäihmisten palveluiden piirissä oleville asiakkaille. Kuntoutus on toteutettu asiakkaalle 
laaditun kuntoutussuunnitelman mukaisesti yksilö-, ryhmä- tai etäkuntoutuksen keinoin asiakkaan 
kotona tai palvelukodissa. Intervalli- ja kuntoutusyksikköön on keskitetty lyhytaikainen 
intervallikuntoutus ja sairaalasta jatkokuntoutukseen tulevien asiakkaiden kuntoutus. 
 
Kotihoidon palveluita sekä erilaisia tukipalveluita on järjestetty palveluiden myöntämisperusteet 
täyttäneille ikääntyneille heidän palvelutarpeidensa mukaisesti. Sähköisillä etäkäynneillä on 
korvattu se osa käynneistä, joka asiakaan hoito- ja kuntoutussuunnitelmassa on sovittu 
toteutettavan etänä. Ikääntyneiden hyvää ja tur-vallista elämää on tuettu kunkin asiakkaan 
tarpeisiin sopeutetulla turvateknologialla, yhteisöllisyyttä edistävillä keinoilla sekä oikein 
kohdennetuilla palveluilla. Ikäihmisten palveluasumisen kehittäminen asukkaiden kodiksi on 
jatkunut visiolla asukkaan omannäköinen elämä omassa kodissa. Ideologiana on ollut, että asukkaan 
tar-peet ja toiveet ohjaavat päivittäistä toimintaa. Keskeisiä periaatteita ovat olleet asukkaiden 
itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen ja osallisuuden tukeminen. Kauhajoella sijaitseva 
akuuttiosasto on vastannut LLKY:n alueen asukkaiden akuuttiperussairaanhoidosta ja 
erikoissairaanhoidon jälkeisestä sairaalatason hoidosta. Akuuttiosastolla hoidetaan myös 
päiväsairaala- ja saattohoitopotilaita. Osastohoidon vaihtoehtona on kotisai-raala, joka tarjoaa 
sairaalatasoista lyhytaikaista ja ennalta suunniteltua hoitoa potilaan kotona, palveluasumisessa tai 
perhehoidossa. Lisäksi akuuttiosaston yhteydessä sijaitsee EPSHP:n satelliittidialyysiyksikkö. 
 
Covid-19-pandemian on aiheuttanut monenlaisia muutoksia ikäihmisten arkeen ja palveluihin. 
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Elämän loppuvaiheen hoitoa on kehitetty yhdessä EPSHP:n alueen ja LLKY:n yksiköiden kesken. 
Henkilöstöä on koulutettu, painopistealueena on ollut kotisaattohoito. Kotisaattohoitoa on pystytty 
järjestämään kotihoidon asiakkaille yhteistyössä kotisairaalan ja asiakkaan omaisten/läheisten 
kanssa sekä akuuttiosaston lupapaikkatoiminnan avulla. EPSHP:n alueen palveluketjun lisäksi on 
laadittu paikallinen palveluketju, johon on koottu LLKY:n alueella sovitut toimintatavat, työnjako, 
yhteystiedot sekä ohjeita ja materiaalia henkilökunnan työn tueksi. Henkilöstölle on järjestetty 
koulutusta tähän asiaan liittyen. 
 
Merkittävä määrä ikäihmisiä on mukana joko toimijoina tai osallistujina niin seurakunnan kuin eri 
järjestöjen toiminnoissa. Kansalaisopisto on huomioinut ikääntyneen väestön tarjoamalla heille 
OPH:n rahoittamia opintoseteleitä valikoiduille, yleishyödyllisille kursseille pääsemiseksi ilmaiseksi.  
 
 Liikenneturvallisuustyöryhmä on kirjannut toimintasuunnitelmaansa vuosille 2018 ja 2019, että 
jaetaan yli 75 -vuotiaille ilmaiset kenkiin asennettavat liukuesteet. Myöhemmin kunnanhallitus 
muutti ikäjakauman koskemaan kaikkia yli 65 vuotiaita. Liikenneturvallisuustyöryhmän puitteissa on 
lisäksi kiinnitetty huomiota kevyen liikenteen väylien hiekoitukseen ja esteettömyyteen. Kevyen 
liikenteen väylien varteen on lisätty penkkejä. 
 
 Teuvalla toteutettiin vuonna 2019 esiselvityshanke ikäihmisten liikkuvan aktivointi- ja palvelumallin 
pilotoinnista Teuvalla. Leader-rahoitteisen hankkeen yhtenä toimenpiteenä oli ikäihmisten 
palvelutarvekysely, jonka tarkoituksena oli selvittää keskustaajaman ulkopuolella asuvien 
ikäihmisten palvelujen ja aktivoinnin tarpeet. Esiselvityshanke päättyi 31.12.2019 ja sen jälkeen 
toteutettiin Teuvabiilillä toimintaa -hanke, jossa luotiin uusia toimintamuotoja palveluiden 
jalkauttamiseksi kylille. 
 
 
 
 

% Suunta Vertailu 

Vammojen ja myrkytysten vuoksi sairaalassa hoidetut 65 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä 
väestöstä 
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% Suunta Vertailu 

Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä väestöstä 
 

 
 
 
 
KAIKKI IKÄRYHMÄT 
 

Kaikkien ikäryhmien hyvinvoinnin analyysitieto ei ole tiivistelmä edellisistä kokonaisuuksista vaan 
avaa muuta indikaattori- ja asiantuntijatietoa, joka koskettaa kaikkia ikäryhmiä. 
 
Valtuustokauden ajalta turvallisuuteen, asumiseen ja ympäristöön liittyvät indikaattorit antavat 
pääosin positiivisen kuvan Teuvan tilanteesta. Poliisin tietoon tulleet eri tyyppiset 
liikenneturvallisuuden vaarantamiset ja liikennerikkomukset ovat tarkastelukaudella vähentyneet. 
Liikennerikokset, rattijuopumustapaukset sekä huumausainerikokset ovat lievästi nousseet jääden 
kuitenkin edelleen Etelä-Pohjanmaan keskiarvoa matalammiksi. Pitkäaikaistyöttömyys laski 
alkuvuosina, mutta nousi viimeisenä vuonna jääden silti vertailukuntia alhaisemmaksi. Henkeen ja 
terveyteen kohdistuneet rikokset ovat vaihdelleet tarkastelukaudella, mutta vertailuluku on 
vuonna 2021 toiseksi matalin vertailukuntiin ja koko Suomen lukuun nähden. Äänestysaktiivisuus 
kuntavaaleissa laski edellisiin kahteen äänestysvuoteen verrattuna jääden alle 60%:n. Toisaalta 
äänestysprosentti oli paras verrokeihin nähden.   
 
Päihdehuollon avopalveluiden asiakasmäärät ovat pysyneet korkealla tasolla sitten vuoden 2017, 
jolloin asiakasmäärä oli noin 50 henkilöä. Luku Teuvalla on korkeampi kuin Suupohjassa, Etelä-
Pohjanmaalla tai koko maassa keskimäärin, huomioiden asukaspohja. Vain Ähtärissä luku on 
valituista vertailuluvuista Teuvaa korkeampi. Vuosinä 2018 ja 2019 asiakasmäärät päihdehuollossa 
olivat noin 45 henkilössä, joka tippui vuoden 2020 aikana 38 asiakkaaseen. Korona-vuosi on ollut 
suhteellisen rauhallinen, mutta toimenpiteissä on harmillisesti jouduttu keskittymään enemmän 
etäkontakteihin tapaamisten sijasta, joka on voinut vaikuttaa myös asiakasmäärän putoamiseen. 
Perinteisesti kotikäynnit ja toimistolla tapahtuvat keskustelut ovat pääasiallisia toimintamuotoja. 
Peliriippuvaisten asiakkaiden määrä on kasvanut vuosien aikana ja toimenpiteinä 
laitoskuntoutusta on käytetty myös heidän tukemisekseen. Teuvan kokonaiskustannukset 
päihdehuollossa ovat kasvaneet vuonna 2019, jota selittää suurelta osin korvaushoidettavien 
kuntoutusjaksot sekä kokonaisuudessaan huumekuntoutus. Huumeiden käyttäjiä ei vielä ole 
paljon päihdehuollon asiakkaina, mutta silti Teuvalla, kuten koko Suupohjan alueella on 
suhteellisen paljon huumausaineiden käyttöä. Huumausaineiden vieroitus - ja kuntoutusjaksot 
toteutetaan Teuvalla pääsääntöisesti ostopalveluna, ja ostopalvelun kautta tulevat kustannukset 
ovat näiden hoitojen osalta suuria, vaikka kuntoutusjakso ei olisi kovin pitkäkään. Päihdehuollon 
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asumispalvelussa oli vuonna 2017 yhteensä 7 eri henkilöä, mukaan laskettuna myös lyhyemmät, 
intervallijaksot. Vuonna 2018 asumispalveluissa oli yhteensä 4 henkilöä, vuonna 2019 2 henkilöä 
ja vuonna 2020 yhteensä 3 henkilöä. 
 
Ehkäisevä päihdetyö keskittyi vuoden 2019 aikana lakisääteisen toiminnan kokoamiseen ja 
toteuttamiseen. Teuvan kunnan ehkäisevän päihdetyön toimielimeksi nimettiin kunnanhallitus ja 
yhteyshenkilöksi  aluksi sivistysjohtaja, joka vuoden 2021 aikana muutettiin osallisuusjohtajaksi. 
Suupohjan alueella oli toiminut aiemmin, ennen vuotta 2019 yksi monialainen työryhmä, joka 
toteutti konkreettisesti ehkäisevän päihdetyön toimintoja ja vastaavana työntekijänä toimi 
Kauhajoen päihdehuollon ohjaaja. Muutaman vuoden aikana kunta on tehnyt töitä luodakseen 
toimivan ja merkityksellisen ehkäisevän päihdetyön kokonaisuuden niin, että lakisääteistä 
toimintaa saataisiin toteuttaa valtion tasolla annettujen raamien mukaisesti. Ehkäisevän 
päihdetyön työryhmä on toteuttanut vuosien aikana muun muassa mocktail-tarjoilun ja tietoiskun 
valtuutetuille, elokuva - ja teatterinäytöksen yläkoululaisille, vanhempainiltoja sekä ostopalveluna 
Ehyt Ry.ltä Hubu-tunteja. Ohjelmassa on ollut myös erilaisia koulutustilaisuuksia ammattilaisille. 
Nuorilta on kysytty heidän kokemuksistaan ja toiveistaan päihdetyön osalta; toiveina on ollut 
kokemusasiantuntijoiden luennot sekä kokonaisvaltainen päihdeasioiden käsittely niin, että 
aiheesta puhutaan kokonaisvaltaisesti, eikä vain keskityttäisi vaarojen toteamiseen. Nykyään 
ehkäisevän päihdetyön konkreettisesta toiminnan toteuttamisesta vastaa lasten ja nuorten osalta 
työryhmä EPT-LANU sekä erillinen aikuisten ja ikäihmisten työryhmä. Ryhmät keskittyvät 
toiminnan suunnittelussa omien ikäryhmiensä ehkäisevän päihdetyön kokonaisuuksiin. Korona-
aikana ehkäisevän päihdetyön toiminnat ovat olleet rajalliset kun työryhmä kokoontui etänä, 
hyödyntäen Teams-sovellusta pitäen silti suunnitelmallisuudesta sekä tilannearvioista kiinni. 
 
Kirjaston fyysiset käynnit ovat laskeneet vuosina 2017-21 ja kirjastolainaajien määrä per 
asukasluku on hienoisessa laskussa. Tilastoon on vaikuttanut varsinkin koronan vaikutukset. 
Uimahallin kävijämäärät lisääntyivät selvästi valtuustokauden alkupuolella mm. kampanjoiden 
ansiosta, mutta korona-aika sulki hallin ja pitkään jatkuneet rajoitukset verottivat asiakasmääriä. 
 
Teuvan kunnassa toteutettiin ensimmäinen osallistuvan budjetoinnin kokeilu vuonna 2019. Ideoita 
haettiin Teuvan kuntastrategian painotuksen mukaisesti, eli niiden tuli kohdistua lapsiin ja nuoriin. 
Kuntalaiset äänestivät osallistuvassa budjetoinnissa toteutettavaksi jokirannan läheisyyteen, 
keskustan alueelle noin kilometrin pituisen merkityn reitin. 
Osallistuvan budjetoinnin kokeilun saaman palautteen perusteella kokeilu koettiin toimivaksi ja 
osallistavaksi, joten sen toteuttaminen uudelleen kohdistuen eri-ikäiseen kuntalaisryhmään oli 
perusteltua. Kunnanhallitus päätti toteuttaa osallistuvaa budjetointia Teuvan kunnassa myös 
vuonna 2020 siten, että ideoita haettiin kohdistuen ikäihmisiin. Ideoinnin loputuloksena 
rakennettiin ulkokuntosali uimahallin viereen. 
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% Suunta Vertailu 

Äänestysaktiivisuus kuntavaaleissa, % 
 

 
 

 

Poliisin tietoon tulleet eräät liikennerikokset / 1 000 asukasta 
 

 
Poliisin tietoon tulleet liikenneturvallisuuden vaarantamiset ja liikennerikkomukset / 1 000 
asukasta 
 

 
 

Pitkäaikaistyöttömät, % työvoimasta 
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Poliisin tietoon tulleet rattijuopumustapaukset / 1 000 asukasta 
 

 
 

Poliisin tietoon tulleet kaikki huumausainerikokset / 1 000 asukasta 
 

 
 

 

 

Kirjastolainaajia / Asukasluku %  
 

 
 

 

Kirjaston kokonaislainaus / Asukasluku 
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2 Painopisteiden, tavoitteiden ja toimenpiteiden arviointi 

 
Valtuustokautta tarkastellen kaikki neljä päätavoitetta ovat olleet relevantteja ja ovat erittäin 
ajankohtaisia edelleen.  
 
Terveyden, hyvinvoinnin ja itsenäisen suoriutumisen edistäminen 
 
Terveyttä edistävän liikunnan ja omaehtoisen liikunnan edistäminen sekä terveellisen 
ravitsemuksen ja ravintotottumusten edistäminen on otettu toiminnassa huomioon ja kehitetty 
uusia muotoja ennaltaehkäisevän näkökulman kehittämiseksi. Tehtävä korostuu kunnassa uusien 
hyvintointialueiden aloittaessa työnsä.  
 
Syrjäytymisen ehkäiseminen 
 
Suunnitelman tavoitteet lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen ja vanhemmuuden tukeminen 
sekä osallisuuden ja yhteisöllisyyden lisääminen kirjattiin myös ko. kauden kuntastrategiaan. 
Tavoitteissa edettiin jokaisella toimialalla ja sitä seurattiin ja raportoitiin myös osavuosikatsauksissa 
ja tilinpäätöksissä. Korona-aika aiheutti uusia haasteita ja lisäsi paikoin työtä tavoitteen 
edistämiseksi. Ratkaisevien ammattialojen kuten psykologien rekrytointivaikeudet kasvattivat 
tavoitteen merkitystä entisestään. Tämän tavoitteen edesauttamiseksi on haettu useita 
valtionavustuksia ja saaduilla rahoilla on palkattu resurssiopettajia, koulunkäynninohjaajia, 
koulunuorisotyöntekijä ja lisäkuraattori sekä toteutettu mm. Harrastamisen Suomen mallin -
hankkeen kautta harrastustoimintaa koulupäivän yhteyteen. 
 
Mielenterveyden edistäminen ja päihteiden käytön vähentäminen 
 
Vuosien 2017-2020 -aikana on saatu organisoitua toimiva ennaltaehkäisevän päihdetyön 
kokonaisuus kuntaan. Ehkäisevästä päihdetyöstä vastaa konkreettisen toiminnan osalta kaksi 
ryhmää, jotka kohdentavat suunnitelmallisuutensa omiin, ryhmän päätavoitteellisiin ikäryhmiin; 
lasten ja nuorten työryhmä sekä aikuisten ja ikäihmisten työryhmä. 7-9.luokkalaisista koostuvaan 
oppilastyöryhmään toteutettiin ehkäisevän päihdetyön osalta kysely siitä, millaista päihdetyötä 
nuoret haluaisivat saada. Kokemusasiantuntijoiden luennot saivat vahvasti kannatusta nuorten 
keskuudessa. Samanlainen kysely toteutettiin myös lukiossa olevalle opiskelijatyöryhmälle, jossa 
vastaukset olivat hyvin samanlaisia. 
 
Teuvan kunta on huomioinut päihdehuollossa ilmenevän asiakaskunnan tarpeen ja täten 
budjetoinut enemmän käyttövaroja muun muassa laitos-ja katkaisuhoitojaksojen ostopalveluihin.  
Kotiin annettavissa palveluissa päihdehuollon sekä etsivän nuorisotyön lisäksi aikuissosiaalityön 
kotikuntoutus on muutaman viime vuoden aikana näyttäytynyt kasvavana toimijana nuorten (alle 
29-vuotiaiden) osalta. Koulukiusaaminen on näyttäytynyt yhtenä vahvana teemana palveluun 
hakeutumisen pohjasyynä ja nykyhetken ongelmien aiheuttajana. Aikuissosiaalityön 
kotikuntoutuksessa työskentelee pääasiallisesti yksi työntekijä, päihdehuollon ohjaaja sekä 
sosiaalityöntekijä tarvittaessa työpareina. Kotikuntoutuksen resurssit alkavat olemaan vähäiset 
suhteessa asiakasvirtaan sekä asiakkaiden tarpeiden osalta, jotta riittävää ja oikea-aikaista palvelua 
pystyttäisiin tarjoamaan.    
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Kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisen näkökulma huomioon kaikessa päätöksenteossa 
 
Hyvinvoinnin edistämisen johtamisjärjestelmän kehittäminen ja juurruttaminen on edennyt siten, 
että hallintorakenneuudistuksessa tehtävä huomioitiin uudella osallisuusjohtajan viralla, johon 
tehtävä kuuluu olennaisena osana. 
 
 

3 Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset 

 
Terveyden, hyvinvoinnin ja itsenäisen suoriutumisen edistäminen 
 
Terveyttä edistävän liikunnan ja omaehtoisen liikunnan edistäminen sekä terveellisen 
ravitsemuksen ja ravintotottumusten edistäminen ovat keskeisiä tavoitteita jatkossakin. 
Hyvinvointialueen kanssa tehtävä yhteistyö on tässä olennaisessa roolissa. 
 
Syrjäytymisen ehkäiseminen 
 
Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen ja vanhemmuuden tukeminen on erittäin ajankohtaista 
jatkossakin kun eletään yhteiskunnallisten kriisien aikaa. Hyvinvointialueen palveluiden sujuminen 
on ensi arvoisen tärkeää, mutta rinnalla tulee kehittää edelleen kunnan palveluita mm. 
psykososiaalisen tuen vahvistamisen suuntaan. 
 
Osallisuuden ja yhteisöllisyyden lisäämisen saralla on toteutettu monia oikeansuuntaisia 
toimenpiteitä mm. haketyön avulla. Tehtävässä ollaan hyvällä alulla, mutta vaatii yhä toimenpiteitä 
ja jalkauttamista läpi kunnan kaikkien palveluiden. 
 
Työttömien hyvinvoinnin edistäminen tulee entistä keskeisemmäksi tehtäväksi 
työllisyyspalveluiden siirtyessä kuntien vastuulle. 
 
 
 
 
Mielenterveyden edistäminen ja päihteidenkäytön vähentäminen 
 
Kouluterveyskyselyjen tuloksissa näyttäytyi nuorten mielenterveydellisten ongelmien 
lisääntyminen. Päihteiden käyttö oli positiivisesti pääasiassa laskemassa, mutta yksittäisiä 
huolenaiheita myös ilmaantui, kuten kannabiksen sekä muiden huumausaineiden käyttö ja 
kokeilukerrat.  
 
Toimenpide-ehdotus: koulun päihde - ja mielenterveystyön vahvistaminen. 
 
Aikuissosiaalityön kotikuntoutus tarvitsee lisäresursseja toiminnan parhaan hyöydyn 
aikaansaamiseksi. 
 
Toimenpide-ehdotus: yhden henkilön palkkaaminen ja mahdollisesti myös uusien tilojen etsiminen, 
tilojen ahtauden vuoksi. 
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Kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisen näkökulma huomioon kaikessa päätöksenteossa 
 
Hyvinvoinnin edistämisen johtamisjärjestelmä tulee muuttumaan hyvinvointialueiden aloitettua 
toimintansa. Sujuvat yhdyspinnat ovat kuntalaisten etu. HYTE-kertoimen  vaikutukset 
valtionosuuksiin kannustavat omalta osaltaan toiminnan edistämiseen. 
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OSA II HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2017-21 

 
 
 

4 Hyvinvoinnin edistämisen erillisohjelmat ja -suunnitelmat 

 
Valtuustokauden aikana voimassa olleita ohjelmia ja suunnitelmia ovat olleet mm. seuraavat: 

• Talousarvio vuodelle 2019 ja taloussuunnitelma vuosille 2020-2022 

• Turvallisuussuunnitelma 2014 - 

• Terveysliikunnan toimenpideohjelma 2016-2017 

• Lastensuojelun avohuollon ja perhetyön kehittämisyksikköhankkeen loppuraportti 

• Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän mielenterveys- ja päihdestrategia 2011-
2015 

• 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 2017-2019 yhteistyössä sosiaalitoimen ja sivistystoimen kanssa 

• Ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelma vuoteen 2020 ja toimenpideohjelma 2016-
2020 

• Suupohjan seudun kotouttamisohjelma 1.1.2019 alkaen 

• Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 

• Uudet opetussuunnitelmat perusopetuksessa ja lukiossa 1.8.2016 alkaen 

• Teuvan Varhaiskasvatussuunnitelma 

• Talent Vectia/Etelä-Pohjanmaan eteläisen alueen sosiaali- ja terveyspalvelujen varmistaminen, 
kehittämisen jatkaminen sekä sitä tukevat kiinteistöratkaisut maakunta-ja soteuudistuksessa 
 

Maakunnalliset strategiat ja ohjelmat 

• Etelä-Pohjanmaan maakuntaohjelma 2018-2021 

• Ympäristöstrategia 2014-2020 

• Kulttuuristrategia 2019-2025 

• Etelä-Pohjanmaan ikäihmisten yhteensovitettu palvelukokonaisuussuunnitelma vuosille 2019-2020 
 

STM:n laatusuositukset 

• Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2020:29 
• Kouluterveydenhuollon laatusuositus, STM oppaita 2004:8 

Terveyden edistämisen laatusuositus, STM 2006:19 

• Lastensuojelun laatusuositus, STM 2014:4 

• Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluja koskeva kehittämissuositus, STM 2007:13 

• Päihdepalvelujen laatusuositukset, STM oppaita 2002:3 

• Vammaisten ihmisten asumispalveluiden laatusuositus, STM oppaita 2003:4 
Kansallisia ohjelmia (THL) 

• Terveys 2015 -kansanterveysohjelma 
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• Muutosta liikkeellä! Valtakunnalliset yhteiset linjaukset terveyttä ja hyvinvointia 
edistävään liikuntaan 2020 

• Suomalaiset ravitsemussuositukset 

• Kansallinen lihavuusohjelma 20122018 

• Alkoholiohjelma 2012- 

• Ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelma 2015-2025 

• Mieli - kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2009-2015 

• Kansallinen lasten ja nuorten turvallisuuden edistämisen ohjelma 2018-2025 

• Naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämisen ohjelma 20102015 

• Kansallinen muistiohjelma 20122020 
Ohjeita ja suosituksia 

• Terveyttä ja iloa ruuasta - varhaiskasvatuksen ruokailusuositus 2018 /THL 

• Iloa leikkiä ja yhdessä tekemistä - Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset 2016 
/OPM 

• Vireyttä seniorivuosiin: ikääntyneiden ruokasuositus 2020/THL, VRN 
 
 

5 Hyvinvointisuunnitelma 2017-21 

 
 

 

 

TERVEYDEN, HYVINVOINNIN JA ITSENÄISEN SUORIUTUMISEN EDISTÄMINEN 

 

Tavoite  Toimenpiteet ja vastuutaho Resurssit Arviointimittarit 

Terveyttä 

edistävän 

liikunnan 

ja 

omaehtoi-

sen 

liikunnan 

edistämi-

nen 

Liikunnan painottuminen terveyttä 

edistävään toimintaan, 

arkiliikuntaa suosivan ympäristön 

kehittäminen, erityisryhmät 

huomioiden/Liikuntatoimi ja 

tekninen toimi 

Vapaa-aikatoimen ja 

teknisen toimen 

henkilöstö, 

kansalaisopisto, kolmas 

sektori 

Kouluterveyskysely 2019 

ja 2021, tapahtuma-

aktiivisuus ja 

osallistumismäärä 

Uinti-ja 

pyöräilykampanja 

Kansalaisopiston 

matalan kynnyksen 

ryhmät 

Ops:ssa 1h lisää 

liikuntaa viikossa 7-

luokalle (2017) 

Välituntiliikuntaa 

tehostettu 

Varhaiskasvatuksen 

liikuntahanke/ 

liikunnallisuutta lisätty 

varhaiskasvatuksen 

arkeen 

Liikuntapalveluiden ja 

terveydenhuollon yhteistyön 

tehostaminen mm. 

Terveydenhuollon ja 

liikuntatoimen 

Sairastavuusindeksit 

 

Liikuntaneuvontaa mm. 
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liikuntaneuvontaa vahvistamalla; 

Liikuntaneuvontahanke, Neuvokas 

perhemenetelmä / Liikuntapalvelut 

ja terveystoimi 

henkilökunta, PLU, 

hankerahoitus 

Voimaa vanhuuteen 

työryhmän ja 

Maitolaituri-toiminnan 

puitteissa 

Terveelli-

sen 

ravitse-

muksen ja 

ravinto-

tottumus-

ten 

edistämi-

nen 

Oppilaiden terveen kasvun ja 

kehityksen, opiskelukyvyn sekä 

ruokaosaamisen tukeminen 

kouluruokailun kautta / 

sivistystoimi, ruokapalvelut 

opetushenkilöstö, 

ruokapalveluiden 

henkilökunta 

Kouluterveyskysely 2019 

ja 2021 

 

Varhaiskasvatuksessa ja 

esiopetuksessa tuetaan lasten 

terveyttä edistäviä elintapoja ja 

perheiden kasvatustehtävää 

ravitsemuskasvatuksella/Sivistysto

imi 

Varhaiskasvatuksen ja 

esiopetuksen 

henkilökunta 

Lasten ja koululaisten 

painotilastot 

Varhaiskavatuksen 

henkilöstön koulutus 

lasten ravitsemuksesta 

Ikäihmisten suuhygienian 

kehittäminen henkilökunnan 

koulutuksella ja 

tiedotustilaisuuksilla/Ikäihmisten 

palvelut 

Hammashoidon,kotihoid

on ja asumisyksiköiden 

henkilökunta 

Asiakastyytyväisyysky-

selyt  

Ikäihmisten palveluissa 

vajaaravitsemuksen tunnistaminen 

ja siihen puuttuminen/Ikäihmisten 

palvelut 

Hoidon ja hoivan 

henkilökunta 

MNA- ja RAI-mittarit 

ovat aktiivisessa 

käytössä 

Omatoimi

-suuden 

tukemi-

nen ja 

vastuunot

-taminen  

itsestä 

Palveluasumisessa 

valinnanvapauden lisääminen ja 

omaisten aktivointi/Ikäihmisten 

palvelut 

Asumispalveluyksikköje

n henkilökunta, omaiset 

Asiakastyytyväisyyskyse

lyt tehty, raportti 

tuloksista käsitelty 

johtokunnassa 

kesäkuussa 2019. 

Kotikuntoutuksen kehittäminen 

ikäihmisten 

palveluissa/Ikäihmisten palvelut 

Kuntoutusohjaajat ja 

kotihoidon henkilökunta 

Kotona asuu 94 % 75 

vuotta täyttäneistä. 

Kotikuntotutus on ollut 

keskiössä, ja sitä on 

kehitetty sekä 

kotihoidossa että 

palveluasumisessa.  

Terveyse-

rojen 

kaventami

-nen 

Terveydenhuollon toimintaa 

ohjaavat Kaste-hankkeen keskeiset 

tavoitteet: riskiryhmien 

osallisuuden edistäminen, 

ehkäisevän työn ja varhaisen tuen 

vaikuttavuus sekä perheväkivallan 

ehkäisy. Kansansairauksien 

hoidossa noudatetaan kansallisia 

ohjelmia/Terveystoimi 

Terveyden-ja 

sosiaalihuollon 

henkilökunta, Kaste-

ohjelma 

Sairastavuus-ja 

kansantauti-indeksit 

lähenevät maan 

keskiarvoa 
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SYRJÄYTYMISEN EHKÄISEMINEN 

 

Tavoite  
Toimenpiteet ja 

vastuutaho 
Resurssit Arviointimittarit 

Lasten ja 

nuorten 

hyvinvoinnin 

edistäminen ja 

vanhemmuuden 

tukeminen 

Varhainenpuuttuminen / 

tukeminen ja matalan 

kynnyksen palvelut/ 

kaikki 

hallintokunnat/LLKY 

Peruspalvelut ja kolmas 

sektori, lapsiperheiden 

kotipalvelun vahvistaminen 

yhdellä työntekijällä, 

Suupohjan 

Ankkuritoimintamenetelmä 

ja katusovittelu, Lape-hanke 

Kouluterveyskysely 

2019 ja -21, alaikäisten 

rikostilastot, 

koulupudokkaiden määrä 

/ koulutuksen 

ulkopuolellejäävien 

1724-vuotiaiden osuuden 

väheneminen 

Yksi 

kotipalvelutyöntekijä 

lisätty valtuustokauden 

alussa.  

Vanhemmuuden 

haasteissa auttavan tiedon 

jakaminen, perhetyössä 

otetaan käyttöön 

perheiden omassa kodissa 

tapahtuva 

perhekuntoutusmenetelmä 

/ LLKY ja Sivistystoimi 

Peruspalvelut ja kolmas 

sektori, psykiatrinen 

sairaanhoitaja 

lastensuojelussa 

Lasten kodin 

ulkopuoliset sijoitukset 

Eron edessä -infoilta 

Psykiatrista 

sairaanhoitajaa ei ole 

LLKY:ssä resurssiksi 

tähän tällä hetkellä 

Lasten ja nuorten 

osallistaminen 

koulutyössä aikaisempaa 

enemmän esimerkiksi 

oppilaskuntatoiminnan 

avulla. Myös lasten ja 

nuorten aktivoiminen 

toimintaan ja 

vaikuttamiseen vapaa-

ajalla / sivistystoimi, 

kunta 

Uuden toimintakulttuurin 

vahvistamista koko 

henkilökunnan kautta 

Kouluterveyskysely 

2019 ja-21, haastattelut 

Ops:n mukaisesti 

nuorten osallistamista 

lisätty koulussa 

Nuorisovaltuusto 

aloittanut toimintansa 

kesällä 2017 

Kiusaamisenvastaista 

toimintakulttuuria 

vahvistetaan 

varhaiskasvatuksessa ja 

kouluilla sekä 

nuorisotyössä/Kaikki 

hallintokunnat ja LLKY 

Varhaiskasvatuksen,koulujen 

ja nuorisotoimen sekä 

sosiaalityön henkilökunta 

sekä MLL 

Kouluterveyskysely 

2019 ja-21 ja KIVA-

koulukyselyt 2krt/v 

sekä Yhdessä-tiimi 

Varhaiskasvatuksen 

kiusaamisen ehkäisyn 

ja puuttumisen 

suunnitelma 

Vertaissovittelutoiminta 

aloitettu Teuvan 

kouluissa 2019 
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Osallisuuden ja 

yhteisöllisyy-

den lisääminen 

Osallistumismaksujen 

alennukset työttömille / 

Kansalaisopisto ja kunta 

kansalaisopiston ryhmät / 

uimahalli 

osallistujamäärät 

Uimahallissa 

työttömille pääsymaksu 

puoleen hintaan 

Opistossa työttömille 

kaksi maksutonta 

kurssia 

 

 

Asiakaslähtöisyyden 

huomioiminen kaikessa 

toiminnassa / kunta ja 

LLKY 

koko henkilöstö 

Asiakas- ja 

kuntalaiskyselyt sekä 

palautteet 

kuuulemistilaisuuksissa 

Osallistuva budjetointi 

Osallisuusohjelma 

Lapsiperhekysely 

Työttömien 

hyvinvoinnin 

edistäminen 

Aikuisten ja nuorten 

työllisyyspalvelujen 

kehittäminen/Suupohjan 

koulutuskuntayhtymä ja 

kunta 

Palvelukeskus Trilla, 

Työvoiman palvelukeskus 

(TYP) 

Työttömyysasteet, 

aktivointiasteet, 

työmarkkinatuen 

kuntaosuus 

-työttömyysaste 11/2019 

(5,6 %) 

-keskimääräinen 

aktivointiaste 59,1 % 

-työmarkkinatuen 

kuntaosuus  1-11/2019 = 

99 628 € 

Asiakkaiden kohtaamista 

lisätään 

aikuissosiaalityössä 

Resurssia vapautuu 

perustoimeentulotuen 

siirtyessä Kelalle 

Tehtyjen suunnitelmien 

ja palvelutarpeiden 

arviointien määrät: 

-2019 aikuissosiaalityön 

sosiaalityöntekijä 

tehnyt 57 

palvelutarpeen 

arviointia, joista 16:lla 

jatkui sosiaalihuollon 

asiakkuus. 

Työttömien laajat 

terveystarkastukset 
1 terveydenhoitaja 

Tehtyjen tarkastusten 

määrä suhteessa 

kohderyhmään. 2019 

tehty 15 tarkastusta, 

peruuttamattomia pois- 

jääntejä tarkastuksista on 

ollut 3.  
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MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN JA PÄIHTEIDEN KÄYTÖN VÄHENTÄMINEN 

 

Tavoite  
Toimenpiteet ja 

vastuutaho 
Resurssit Arviointimittarit 

Perustason ja 

matalan kynnyksen 

palvelujen 

vahvistaminen. 

Päihde- ja 

mielenterveystavoit-

teet ovat 

painopisteenä 

kaikessa sosiaali- ja 

terveydenhuollon 

toiminnassa.  

Päihdepalvelujen 

vahvistaminen/suuntaaminen 

palkkaamalla päihdehuollon 

ohjaaja, jonka toimenkuvaan 

sisältyy ehkäisevä 

päihdetyö/ sote-

uudistuksessa määriteltävä 

vastuutaho 

Kunnat/LLKY/Maakunta 

Toteutunut kyllä/ EI 

ole palkattu 

päihdehuollon 

ohjaajaa, mutta 

11/2019 

kunnanhallituksen 

päätöksellä on 

nimetty 

sivistysjohtaja  

yhdyshenkilöksi 

koordinoimaan 

koko kunnan 

ehkäisevää 

päihdetyötä ja 

toimimaan 

alueellisen työn 

kontaktina. Tehtävä 

siirretty 2021 

osallisuusjohtajalle. 

Ehkäisevän 

päihdetyön 

toimielimeksi on 

nimetty 

kunnanhallitus.  

Kotiin annettavan 

intensiivisen tuen 

kehittäminen nuorille, joilla 

elämänhallinta hukassa/ 

kunta ja LLKY 

Päihdehuollon ja etsivän 

nuorisotyön henkilöstö 

Etsivän nuorisotyön 

tilastot 

-2016 -2021 

yhteensä 4808 

asiakaskontaktia, ei 

kyse 

asiakastapaamisista. 

Palvelu-ja hoitoketjujen 

tarkentaminen. Työttömien 

terveystarkastukset / LLKY 

ja kunnat 

TE-keskus-Etsivä 

nuorisotyö-Päihdetyö-

Kotikuntoutus-

Terveystoimi, Nuorten 

ehkäisevä 

päihdetyöryhmä 

Mielenterveyden ja 

päihdeongelmien 

mittareiden kehitys 

Hubu tunnit 

6.luokkalaisille 

Nuorten päihteiden 

käytön 

vähentäminen 

Ehkäisevän päihdetyön 

toimenpiteet/ 

Päihdetyöntekijät 

yhteistyössä koulu- ja 

nuorisotoimen kanssa/LLKY 

ja Sivistystoimi 

Ehkäisevän päihdetyön 

työryhmä/ Päihdehuollon 

ohjaaja/Etsivä 

nuorisotyö/Ehyt ry 

Kouluterveyskysely 

2019 ja -21 
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Mielenterveysasiak-

kaiden laitoshoidon 

hoitopäivien ja 

tehostetun 

palveluasumisen 

vähentäminen ja 

ehkäiseminen 

Kotiin annettavan tuen 

vahvistaminen/LLKY 

Sosiaali-ja 

terveydenhuollon 

henkilöstö 

Laitoshoidon 

hoitopäivien ja 

tehostetun 

palveluasumisen 

asumispäivien määrä 

Psykiatrialla 

tammi-marraskuu 

2019 (aikuiset) 606 

hoitopäivää. 

 

 

 

KUNTALAISTEN HYVINVOINNIN EDISTÄMISEN NÄKÖKULMA HUOMIOON 

KAIKESSA SUUNNITTELUSSA 

 

Tavoite  Toimenpiteet ja vastuutaho Resurssit Arviointimittarit 

Hyvinvoinnin 

edistämisen 

johtamisjärjes-

telmän 

kehittäminen 

ja juurrutta-

minen 

Hyvinvointikoordinaattorin 

palkkaaminen 

seutukunnallisesti/kunnat  

Seutukunnan 

kunnat 

Toteutunut Kyllä / Ei 

Teuvalla toimi vuoden 

hyvinvointikoordinaattori, 

jonka osa tehtävistä 

osoitettiin 

osallisuusjohtajalle. 

 

 

Hyvinvointityöryhmän 

kokoontuminen säännöllisesti 

aihepiireittäin kuullen kentän 

asiantuntijoita/Hyte-ryhmä 

Hyvinvointityöryh-

män jäsenet ja 

kunnan/LLKY:n 

henkilökunta 

Toteutunut Kyllä / Ei 

Työryhmä kokoontunut 

tarvittaessa 

Kuntalaisten ja järjestöjen 

osallisuuden vahvistaminen 

valtuustokausittaisen 

kertomuksen 

suunnittelussa/Hyvinvointityöryh-

mä 

 

Toteutunut Kyllä / Ei 

Osallistamisen 

vahvistamiseen osoitettu 

resurssia uusimalla 

hallintorakennetta 
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OSA III VALTUUSTOKÄSITTELY 

 
Hyvinvointikertomus on hyväksytty kunnanvaltuustossa 19.12.2022  §xx. 
 
 

6 Kertomuksen laatijat 

 
Suunnitelma on laadittu kunnan eri hallintokuntien edustajista koostuvan hyvinvointityöryhmän 
toimesta. Kertomuksen laadintaan ovat kunnassa osallistuneet varhaiskasvatusjohtaja Leena Kittilä, 
rehtori Reijo Sjöblom, apulaisrehtori Maija-Liisa Saksa, taloussihteeri Anne Kalajainen, 
kirjastonjohtaja Aki Rossi sekä sivistysjohtaja Pauliina Niemi, joka on toiminut työryhmän 
puheenjohtajana ja sähköisen hyvinvointikertomuksen pääkäyttäjänä. 
 
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän edustajina työryhmässä ovat olleet osastonhoitaja 
(neuvola) Jaana Harhala, johtava sosiaalityöntekijä Tarja Seppälä, päihdehuollon ohjaaja Elina Koski 
sekä kotihoidon johtaja Eila Runsala ja hoivatyön johtaja Mervi Latomäki.   
 
 

7 Hyvinvointisuunnitelman 2022-25 laatiminen ja hyväksyminen 

 
Teuvan kunnan hyvinvointisuunnitelma 2022-25 laaditaan vuoden 2023 aikana.  
 
Hyvinvointisuunnitelman laatimisesta ja työryhmän työstä vastaa osallisuuden toimiala. 
 
Suunnitelmaa laadittaessa osallistetaan prosessin aikana uuden kuntastrategian mukaisesti myös 
kuntalaisia. 
 
Hyvinvointisuunnitelma tuodaan valtuustoon erikseen hyväksyttäväksi.  
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