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VISIO TEUVA 2020
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.
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-41. ESIPUHE
Elinkeinostrategia ei muodostu pelkästään yhdestä tekijästä, vaan se on osa-alueittensa muodostama kokonaisuus, jonka toteuttamiseksi vaaditaan sekä kunnan, yritysten että kuntalaisten panosta.
Strategiaa on ollut luomassa työryhmä, johon ovat kuuluneet Teuvan Yrittäjät ry:n ja MTK Teuva
ry:n edustajat, kunnan virka- ja luottamusmiesjohto sekä Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymän
(SEK) elinkeinoasiamiehet.
Strategian tuloksia mitataan myös kesken suunnitelmakauden, ja sitä on voitava muuttaa mittareiden sitä osoittaessa ja toimintaympäristön muuttuessa

Elinkeinostrategian tärkeimpänä tavoitteena on huolehtia Teuvan yrittäjyysilmapiiristä ja yritysten
kehittymismahdollisuuksista, sekä kunnan elinvoimaisuudesta. Yrittäjyysilmapiiri muodostuu kunnan, yritysten ja yrityspalveluorganisaatioiden avoimesta kumppanuudesta ja aktiivisesta toiminnasta yritysten hyväksi.

2. HYVÄSSÄ YRITTÄJYYSILMAPIIRISSÄ ON TEKEMISEN MEININKI
2.1. Näkyvyys ja näyttävyys
Kunta ja yrittäjät yhteistoimin pitävät huolta avoimesta ja positiivisesta uutisoinnista silloin kun tapahtuu.

-52.2. Ripeä päätöksenteko
Etukäteen määritellään ne tavoitteet, toimet ja resurssit, joihin sekä kunnalla että yrityksillä on
mahdollisuudet ja päätetään niiden käytöstä. Kun tarkastelu on suoritettu, on helppo tehdä päätöksiä.

2.3. Pitkäjänteisyys, tasapuolisuus ja ennustettavuus
Laaditaan yhteisille toimille raamit, joiden mukaan toimitaan ja joiden noudattamiseen osapuolet
sitoutuvat.

2.4. Poikkitoiminnallisuus
Myös ne tahot, jotka eivät perinteisesti ole mukana yrittäjyyden kehittämisessä, esim. kunnan toimintasektorit tai kolmannen sektorin toimijat, tuovat oman osansa tekemisen meininkiin ja kuntakuvaan.

2.5. Yrittäjyyskasvatus ja yrittäjähenki
Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä ja yrittäjäjärjestö osallistuvat yrittäjien koulutukseen yhteistyössä oppilaitosten kanssa.

3. NEUVONTA JA TUET YRITYKSILLE
3.1. Alkavien yrittäjien neuvonta ja tuet
Alkavien yrittäjien neuvonnasta vastaa seudullisesti Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä
(SEK).
Yrityspalveluista vastaavat elinkeinojohtaja ja kaksi elinkeinoasiamiestä. Toinen elinkeinoasiamies
on tavattavissa kahtena päivänä viikossa. Teuvalla ja muuna aikana Kauhajoella.
SEK Yrityspalvelut tarjoaa tukea yrityksen perustamiseen, kehittämiseen ja kasvattamiseen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Liikeidean kehittäminen ja liiketoimintasuunnitelma laatiminen
Yrityksen perustaminen ja toiminnan käynnistäminen
Liiketoiminnan kehittämine, uudistaminen ja innovaatiotoiminta
Liiketoiminnan kasvu ja kehittäminen
Rahoitusneuvonta ja –kontaktit
Yritystukihakemukset
omistajanvaihdosneuvonta
Yrittäjyyskasvatus

SEK koordinoi Yritys-Suomi Suupohja verkostoa, johon SEK:n lisäksi kuuluvat Etelä-Pohjanmaan
ELY-keskus, Suupohjan Kehittämisyhdistys ry, Etelä-Pohjanmaan TE-toimisto, ProAgria EteläPohjanmaa, Suomen Metsäkeskus ja Uusyrityskeskus Neuvoa-antava.
Alkavan yrityksen perustamisasiakirjojen laatimisessa ja yritysmuodon valinnassa alkavaa yrittäjää
neuvoo SEK:n elinkeinoasiamiehet. Tilapalvelusta aloittaville yrityksille huolehtii osaltaan Teuvan
kunta toimitilapalvelunsa kautta.
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3.2. Toimivien yritysten neuvonta ja tuet
Kokonaisuus koostuu:
•
•
•
•
•
•
•

yritysneuvonnasta ja kehittämis- ja kouluttautumispalveluista
tilapalveluista
investointi- ja korkotuesta
kärki- ja kasvuyritysten palveluista
sukupolvenvaihdos- ja yrityskauppapalveluista
työvoiman saatavuuden turvaamisesta
rahoitusneuvonta

3.2.1. Yritysten neuvonta- ja kehittämispalvelut
Yritysten kehittämispalvelut tuottaa yhteistyössä kunnan kanssa Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä, jonka kautta saa myös yhteyden paikallisiin ja valtakunnallisiin hankerahoittajiin. Palveluihin kuuluu myös asiantuntijapalveluiden välittäminen yrityksille.
Yhteistyökumppaneita ja tukijoita ovat myös alueen oppilaitokset, TEKES ja muut valtion organisaatiot.
Teuvan kunta osallistuu SEK:n kautta Etelä-Pohjanmaan yrittäjien omistajanvaihdoshankkeeseen.
Katso lisätietoja SEK:n sivuilta hankkeet kohdasta.
3.2.2. Tilapalvelut
Teuvan kunnan tilapalvelu vuokraa ja tarjoaa tiloja yritysten tarpeisiin. Kafiaarin kiinteistöstä ja alueesta muodostetaan ja kehitetään teollisuuspuistomainen kokonaisuus, jossa voi sijaita monenlaisia, toistensa toimintaa täydentäviä yrityksiä. Päivitetyt tiedot vapaista toimitiloista löytyy myös
osoitteesta www.suupohja.fi/
3.2.3. Yritystuet
Ensisijaisesti yritysten ja maatalouden liitännäiselinkeinojen investointituet kanavoituvat Suupohjan
kehittämisyhdistys ry:n ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen sekä muiden rahoittajien tukimuotojen, kuten Tekesin kautta.
Suupohjan kehittämisyhdistys ry. myöntää tukea pääsääntöisesti alle 10 htv työllistävälle yritykselle
(taseen loppusumma enintään 2 M€), mutta mahdollisesti myös jopa 50 htv työllistävä yritys (taseen loppusumma enintään 10 M€).
Lisätietoja www.suupohjankehittamisyhdistys.fi
3.2.3.1. ELY – keskuksen tarjoamat rahoitusmuodot
Yritysten toimintaedellytyksiä edistetään rahoituksella, jota suunnataan laadullisesti korkeatasoisiin
investointi- ja kehittämishankkeisiin. Tavoitteena on erityisesti yritysten pitkän aikavälin kilpailukyvyn ja toimintaympäristön parantaminen. Rahoitus on harkinnanvaraista tukea. Tuet myönnetään
erikseen tehtävän hakemuksen ja hankearvioinnin perusteella. Tukea myönnetään hankkeisiin,
joissa tuella arvioidaan olevan merkittävää vaikutusta hankkeen toteutumisen kannalta. Tuet haetaan sähköisesti ohjelmakaudella 2014 – 2020.

-7ELY-keskukselta haettavat yritystuet:
A) Liiketoiminnan nykytila-analyysi ja kehitämissuunnitelma
- Tuettu hinta asiakkaalle 220 € +ALV / pvä
B) Konsultointi liiketoiminnan kehittämisen eri osa-alueille:
- Kasvu
- Uudistaminen
- Tuottavuus ja talous
- Markkinointi ja asiakkuudet
- Johtaminen ja henkilöstö
- Innovaatioiden kaupallistaminen
- Tuettu hinta asiakkaalle 300 € +ALV / pvä
C) Koulutus

-

Valtakunnalliset koulutusohjelmat pk-yrityksen avainhenkilöille:
Kasvuun johtaminen
Talouden ja tuottavuuden johtaminen
Markkinoinnin ja asiakkuuden johtaminen

D) Palvelut / rahoitus
Yrityksen kehittämisavustus:
- Kehittämistoimenpiteet
- investoinnit
Yrityksen kehittämisavustus kansainvälistymiseen
- Asiantuntijapalvelujen hankintaan
- Kansainvälisille messuille osallistumiseen
- Kansainvälistymisen valmisteluhankkeisiin
Maaseudun kehittämisohjelman rahoitus
Tekesin rahoitus
Näitä konsultointeja yritys voi käyttää 15 päivää kolmen vuoden aikana.
Lisätietoja saa Yritys-Suomi verkkosivuilta, ja Kari Välimäeltä ELY-keskuksesta sekä SEK:n elinkeinoasiamiehiltä.
Maatalouteen kohdistettuja investointitukia tai tukia esim. sukupolvenvaihdokseen voi hakea ELYkeskuksesta. Tukimuotoja ovat avustus, korkotukilaina ja valtiontakaus.
3.2.3.2. Kunnan yrityksille myöntämä korkotuki
Teuvan kunta tarjoaa teuvalaisille ja Teuvalle siirtyville tai perustettaville teollisuus- ja palvelualan
yrityksille korkotukea. Korkotukea myönnetään investointilainoihin ja lainoihin yritysten omistaja- ja
sukupolvenvaihdostilanteissa. Korkotukea voidaan hakea vuosina 2017 - 2018. Korkotukea voidaan kauden aikana myöntää hakevalle yritykselle vain kerran. Kunnan tukema lainakanta voi olla
tukikauden aikana enintään 7 milj. euron suuruinen. Limiitti on yhteinen investointilainojen ja omistajanvaihdosten korkotuelle.
A) Investointilainat
Kunta voi hakemuksesta myöntää korkotukea teollisuus- ja palveluyritysten toimitilojen hankintaan, peruskorjaukseen ja rakentamiseen tai kone- ja laitehankintaan ottamaan vähintään
50 000 euron ja korkeintaan 1,0 milj. euron lainaan. Korkotuki voi olla korkeintaan 3 %:n (kolmen prosentin) suuruinen. Korkotukea maksetaan yritykselle enintään kolmen (3) vuoden ajan.
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Yrityksen kotipaikan tulee olla Teuva ja investointikohteen tulee sijaita Teuvalla. Kunta varaa
vuosittain budjettiinsa korkotuelle erillisen määrärahan. Korkotukea koskeva anomus on toimitettava kuntaan ennen investointiin ryhtymistä ja lainan nostamista.
Korkotukea ei myönnetä yrityksen normaaliin toimintaan liittyvän irrallisen käyttöomaisuuden
hankintaan otettavaan lainaan (esim. tietokoneet ja ohjelmistot, hitsauslaitteet, autokorjaamoiden laitteet, liikennöintivälineet tai irralliset pakastealtaat). Tukea ei myönnetä tonttimaan hankintaan, mutta yrityksen toimintaan olennaisesti liittyvän kiinteistökokonaisuuden hankinta täyttää tukiehdot.
Tukea voidaan myöntää tuotantorakennuksen hankintaan tai kunnostukseen sekä kiinteiden
koneiden ja laitteiden hankintaan otettavaan lainaan (esim. hitsausrobotti, ohjelmisto joka liittyy
työstökonehankintaan, kiinteät pakastehuoneet).
Tukea myönnettäessä otetaan huomioon EU:n ja valtion määräykset tukikelpoisuudesta, tukien
kohdekohtaisista enimmäismääristä ja deminimistuen enimmäismääristä. Tuen hakija on velvollinen ilmoittamaan kahden edellisen tilikauden aikana saamansa de minimistuet.

B) Omistaja- ja sukupolvenvaihdokset
Tuki koskee yritysten omistaja- ja sukupolvenvaihdoksiin tarvittavan ulkopuolisen rahalaitosrahoituksen korkoa.
Korkotuki myönnetään yrityskauppaan tarvittavalle rahalaitoslainalle. Tukea voidaan myöntää
vähintään 0,1 miljoonan euron ja enintään 1,0 miljoonan euron lainaan. Tuen suuruus on enintään 3 % vuotuiselle luoton korolle muille kuin valtion rahoituslaitosten (esim. Finnvera) myöntämille luotoille tai luotoille, joihin on myönnetty korkotukea muiden organisaatioiden toimesta.
Korkotukea voidaan maksaa enintään 3 vuoden ajan.
Tukea voidaan myöntää yrityskaupalle, jossa hankinnan kohteena on enemmistöosuus henkilöyhtiön (t:mi, ky, ay) liiketoiminnasta ja taseomaisuudesta tai osakeyhtiön liiketoiminnasta, taseomaisuudesta ja/tai osakekannasta. Pelkkää irtaimen tai kiinteän omaisuuden tai maaalueiden kauppaa ei tueta. Kiinteistöyhtiöt, osuuskunnat eivät sisälly tuen piiriin. Tukea voidaan
myöntää jalostus- ja palveluyritysten omistajavaihdoksiin.
Hankittavan yhtiön ostajana voi olla fyysinen henkilö, henkilöyhtiö tai osakeyhtiö. Ostajan on oltava luottokelpoinen. Ostajan kotipaikan tulee koko tukijakson ajan olla Teuva. Kaupan tulee
tukea ja vahvistaa ostajan toimintaedellytyksiä Teuvalla. Toiminnan on jatkuttava Teuvalla vähintään sen ajan, kun korkotukea ostajalle maksetaan. Tuettavan luoton määrä voi olla enintään yrityskaupan kauppakirjassa mainitun ostosumman suuruinen.
Korkotuen myöntämisestä päättää kunnanjohtaja hallintojohtajan esittelystä, hakijan erikseen laatiman tukianomuksen ja myöntäjälle toimitettujen, vaadittujen asiakirjojen perusteella. Tuen myöntäminen on harkinnanvaraista.
Tukea maksetaan alkaen siitä päivästä, kun hankintaan käytettävä luotto on nostettu enintään 3
vuoden ajalta. Maksaminen tapahtuu vuosittain ostajan toimitettua Teuvan kunnalle erillisen, asiaa
koskevan anomuksen tai laskun. Ostajan on toimitettava laskun liitteenä tuen myöntäjälle korkolaskelma.
Lisätietoja http://www.teuva.fi

Palvelut

Elinkeinopalvelut

-93.2.3.3. Muita yritystoiminnan rahoitusmuotoja tai rahoittajia
•
•
•
•

Tekesin rahoitus yritysten teknologian kehittämishankkeisiin
Työ- ja elinkeinotoimistojen starttiraha (alkava yritys)
Työ- ja elinkeinotoimistojen palkkatuki
Finnvera Oyj:n eri rahoitusmuodot

3.2.4. Kehittäminen ja kouluttautuminen
.
3.2.4.1. Yritysten kehittäminen
Teuvan kunta on mukana Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymän hallinnoimissa hankkeissa:
- ERUDITE - Enhancing Rural and Urban Digital Innovation Territories –hanke. Hankkeella
parannetaan digitaalisten innovaatioiden syntyä ja käyttöönottoa maaseutualueilla Euroopan tasoisella yhteistyöllä.
- Digitaalinen maaseutu- hanke. Hankkeen tavoitteena on maaseudun asukkaiden, kolmannen sektorin ja yritysten digitaalisten valmiuksien kehittäminen ja tätä kautta maaseudun
elinvoimaisuuden vahvistaminen.
- KÄLY -Kasvua älykkäistä energiaratkaisuista.
- SEUTU-ohjelma. Seutukaupungit – Soveltamisen mestarit.
Lisätietoja http://sek.suupohja.fi/hankkeet

Yritysten kehittämiseen on käytettävissä myös SEK:n välittämät asiantuntijapalvelut, ELYkeskuksen tuotteistetut palvelut, Suupohjan LEADER tukimuodot, TEKES jne.
3.2.4.2. Yritysten henkilöstön koulutus
TE-toimisto tarjoaa yritysten tarpeisiin räätälöityä yhteishankintakoulutusta. Yrityksissä tehdään
erillinen koulutustarvekartoitus, jonka perusteella yrityksille etsitään heidän tarvitsemiaan koulutustapoja. Myös alueen oppilaitokset tarjoavat erilaisia koulutuspalveluita yrityksille.

3.2.5. Sukupolvenvaihdokset ja yrityskaupat
Yrittäjiä tuetaan ponnisteluissa sukupolvenvaihdokseen tai jatkajan löytämiseen. Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä tukee omistajanvaihdosneuvonnassa.
Yrittäjiä tuetaan myös yhdessä EP:n Yrittäjät ry:n sukupolvenvaihdoshankkeen kanssa.
Maaseutuyrittäjien sukupolvenvaihdosneuvontaa hoitaa ProAgria.

3.2.6. Kärki- ja kasvuhaluiset yritykset
Yritys-Suomi Suupohja verkosto on luonut toimintamallin, jossa osallistuvia yrityksiä rohkaistaan ja
tuetaan kasvuun tarvittaessa erityisillä yrityskohtaisilla kehittämistoimilla.

4. HYVÄ INFRASTRUKTUURI TAKAA VETOVOIMAISUUDEN
Hyvällä infrastruktuurilla tarkoitetaan tässä niitä vetovoimatekijöitä, jotka syntyvät osaksi kärkiyritysten vedossa (paremmat yksityiset palvelut) ja kunnan tuottamina (koulutus-, terveys- ja vapaa-
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asukkaiden sijainti- ja asumispaikkakuntana.

4.1. Osaava työvoima
Teuvan, Suupohjan seudun ja sen yritysten kehittyminen haasteena on erikoisosaavan työvoiman
saatavuus.

4.1.1. Työvoiman saannin turvaaminen
Osaavan työvoiman saannin turvaamiseksi yhdessä seudun kuntien ja yritysten kesken järjestetään työvoiman rekrytointitapahtumia. Suupohjan työ-ja elinkeinotoimisto hoitaa osaltaan rekrytointitapahtumia, seudun kunnat rakentavat tulijoille ja heidän perheilleen vastaanottotuotteet.
Teuva on mukana Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymän Kansainvälisyyskeskuksen toiminnassa. Kansainvälisyyskeskus INKA palvelee Suupohjan alueella (Isojoki, Karijoki, Kauhajoki,
Teuva) ja Kurikassa asuvia maahanmuuttajia sekä heidän perheitään. Kansainvälisyyskeskuksen
tavoitteena on työperäisten maahanmuuttajien kotouttaminen.
Teuvan kunta tarjoaa vapaana olevia vuokra-asuntoja rekrytoitavan henkilöstön käyttöön edullisin
hinnoin.

4.1.2. Koulutus Teuvalla
Teuvalla on hyvät perus- ja lukiokoulutus. Tarvittavaa toisen asteen ammatillista koulutusta saa
seudulla ja maakunnassa. Maakunnissa on tarjolla myös tarpeisiin soveltuvaa korkea-asteen koulutusta.
Teuvan lukio on osallisena Virtuaalilukiohankkeessa, joka laventaa pienten lukioiden aineohjelmaa
huomattavasti. Opintojen ohjauksessa korostetaan oman seudun mahdollisuuksia tulevaisuuden
työpaikkana. Teuvan oppilaitoksissa otetaan käyttöön myös yrittäjyyskasvatus-ohjelma.

4.1.3. TEAK
Teuvalla sijaitseva Teuvan ammatillinen aikuiskoulutuskeskus TEAK Oy järjestää koulutusta ja
rekrytointipalveluja valtakunnallisesti mm. puu-, huonekalu-, sisustus- ja teknologiasektoreilla. Koulutus- ja rekrytointipalveluiden ohella TEAK tarjoaa puu- ja huonekalutoimialan yrityspalveluja sekä
osallistuu alan kehittämisprojekteihin.
Teuvalla TEAK tukee alueen elinkeinoelämän ja yritysten kehittämistä järjestämällä yrityksille ja
yksityishenkilöille alueen elinkeinoelämän tarpeisiin räätälöityä koulutusta. Yritysten alkuvaiheen
toiminnan kehittämistä tuetaan ja yrittäjäkoulutusta järjestetään yhdessä Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymän elinkeinoasiamiehen toiminnan kautta.
TEAK on laajasti verkostoitunut muiden aikuiskouluttajien, ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen
kanssa. Teuvan ja Suupohjan alueella yhteistyötä tehdään Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymän (SEK) ja Suupohjan ammatti-instituutin kanssa.
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4.2. Hyvinvointipalvelut
Hyvinvointipalvelujen järjestämiseen liittyy Teuvalla merkittäviä, mm. ikärakenteen kautta konkretisoituvia haasteita, mutta meneillään oleva kehitys antaa myös uusia mahdollisuuksia yrittäjyydelle.
Kuntien välinen yhteistyö on otettu perusratkaisuksi sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamiseen.
Osa lakisääteisistäkin palveluista tuotetaan kuitenkin yksityisten palvelutuottajien toimesta. Lisäksi
kunta tukee mm. palvelusetelitoiminnan kautta kotipalveluyrittäjyyttä.
Terveyden- ja hyvinvoinnin edistäminen otetaan tärkeäksi strategiseksi tavoitteeksi Teuvalla. Tämä
tarkoittaa panostuksia ennakoivaan hyvinvointityöhön, jotta sitä kautta vältyttäisiin kalliilta korjaavalta hoitotyöltä. Käytännössä hyvinvointityö edellyttää laajaa ja monipuolista kumppanuutta kuntasektorin sisällä ja yhdessä järjestöjen ym. toimijoiden kanssa. Hyvinvointi koskettaa kaikkia. Tämä kehityssuunta tulee myös avaamaan uusia yrittäjyyden paikkoja hyvinvoinnin edistämistyön
puitteissa.

5. KUNNAN HANKINNAT
Teuvalla kunta ja yritykset tekevät yhteistyötä järjestämällä yhteisiä tilaisuuksia sekä kokoontumalla säännöllisesti hankintafoorumissa ja elinkeinopoliittisessa toimikunnassa. Yritysten valmiuksia
osallistua kunnan tekemiin kilpailutuksiin parannetaan ylläpitämällä hankintakalenteria kunnan kotisivuilla.
Kunnan tekemät hankinnat tehdään kuntalaisten maksamilla verovaroilla, minkä lisäksi niiden toteuttamista ohjaa lainsäädäntö. Ne toteutetaan kuntaorganisaation etua ajatellen tavoitteellisesti ja
kokonaistaloudellisesti. Kunta huomioi hankinnoissaan paikalliset tarjoajat pyrkien tällä tavoin vaikuttamaan paikallisten toimittajamarkkinoiden kehittymiseen. Hankintoja tehdään paikallisista yrityksistä, kun kilpailulliset ehdot täyttyvät ja se on tarkoituksenmukaista.
Kunnallisen hankintatoimen ja yrittäjien yhteistyötä voidaan kehittää luomalla hankintakriteerejä,
jotka ottavat huomioon esimerkiksi ympäristötaseen, jolloin kriteereinä voivat olla mm. kuljetuksiin
käytetty polttoaineen määrä sekä tuotteen pitkäikäisyys ja läheisyys. Hankintojen suunnitelmallisuudella ja pitkäjänteisyydellä voidaan lisätä yhteistyömahdollisuuksia.
Hankintatoimen volyymit vaihtelevat toimintasektoreittain, minkä lisäksi vaihtelu eri vuosien välillä
voi olla merkittävää. Toistuvien hankintojen volyymi on nähtävissä hankintakalenterissa. Urakka- ja
investointihankinnat määritellään vuosittain investointiohjelman mukaisesti, eivätkä ne ole mukana
hankintakalenterissa. Kynnysarvon ylittävät kilpailutukset ovat seurattavissa kunnan kotisivuilla ja
HILMA-ilmoituskanavalla:
http://www.teuva.fi -> kunnalliset ilmoitukset, http://www.hankintailmoitukset.fi
Kunta on seudullisen yhteistyön kautta mukana suuremmissa hankintakokonaisuuksissa, jotka
hyödyttävät myös kilpailutuksiin osallistuvia yrityksiä, kun ne vuorostaan kilpailuttavat omia alihankkijoitaan kuntatarjousta varten.
Teuvan kunta on mukana seuraavissa yhteishankintaorganisaatioissa:
•
•
•

sairaanhoitopiirin yhteishankintarengas
sosiaali- ja terveystoimen hankintarenkaat (llky)
elintarvikkeiden hankintarengas (seutukunnallinen)
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•
•
•

atk-ryhmä
teknisen toimen hankintarenkaat (katujen ja teiden hoito ja ylläpito, polttoaineet)
sivistystoimen tarvikehankinnat
seutukunnalliset ohjelmistohankinnat (SPK oy)

Teuvan kunta on päättänyt ottaa käyttöön sähköisen hankintajärjestelmän hankintojen kokonaisprosessien
tehostamiseksi
ja
menettelytapojen
riskien
vähentämiseksi.
Cloudiahankintajärjestelmä on julkiselle sektorille suunnattu selainpohjainen järjestelmä, jonka avulla voidaan hoitaa koko kilpailutusprosessi tarjouspyynnöstä hankintasopimukseen sähköisesti. Järjestelmän käyttöönotto toteutetaan seudullisena yhteistyönä Kauhajoen kaupungin ja Suupohjan Seutupalvelukeskus Oy:n kanssa.
Palvelu tarjoaa yrityksille turvallisen ja selkeän tavan tutustua tarjouspyyntöihin ja jättää tarjouksia
Tarjouspalvelu -toimittajaportaalin kautta. Palvelu sopii niin tavara- kuin palveluhankintojen kilpailuttamiseen ja kattaa kansalliset hankinnat, EU-hankinnat ja pienhankinnat.
Cloudia-hankintajärjestelmän pienhankintamenettely mahdollistaa alle kansallisen kynnysarvon
olevien pienhankintojen tekemisen määrämuotoisella, kevennetyllä ja helpotetulla tavalla. Tarjouspyynnöt julkaistaan seudullisessa pienhankintaportaalissa, joka mahdollistaa seudun kaikkien
pienhankintojen keskitetyn seurannan.
Seudullisen yhteistyön ja osaamisen vahvistamiseksi Suupohjan seudun kuntien henkilöstö osallistuu tarpeen mukaan hankintakoulutukseen.

6. ELINKEINOSTRATEGIATYÖN JATKUVUUS JA TARKASTELU
Elinkeinostrategia on tarkoitettu työvälineeksi, jonka eräs tärkeimmistä ominaisuuksista on jatkuvuus ja vaikutusten arviointi. Elinkeinopoliittinen toimikunta jatkaa elinkeinostrategian toimeenpanoa. Kunnan toimielinten päätöksissä otetaan huomioon yritysvaikutukset mahdollisimman laajasti,
ja päätöksenteossa vaikutukset paikalliseen yrittäjyyteen myös aina arvioidaan.

