
Kunnanvaltuusto 22.4.2013 

Teuvan kunnalle olisi ensisijaisen tärkeää, että alueen elinkeinoelämä olisi vireää ja Teuvalla olisi myös 

tulevaisuudessa yksityisen sektorin työpaikkoja mahdollisimman paljon. Verotulot ovat kunnassamme 

olleet viime aikoina laskusuunnassa vaikka veronkorotuksilla on tätä suuntaa yritetty muuttaa. Näemmekin, 

että ainoa keino millä suunnan voisi muuttaa pysyvästi positiiviseksi, olisi vahva panostus elinkeinoelämään 

ja työpaikkoihin. Teuvalla on hankittu viime aikoina uusia yritysalueita vanhojen alueiden lisäksi ja näille 

alueille tarvitsemmekin markkinointihenkistä henkilöä. Teuvan kunnan taloudellinen tila ei kuitenkaan anna 

paljon vaihtoehtoisia keinoja suunnan muuttamiseksi ja tästä syystä haemme toimintoja ja organisaatiota 

tehostamalla ratkaisuja ongelmaan. 

Alla olevasta taulukosta huomaamme, että kustannukset elinkeinotoimen osalta ovat 248518,46 euroa. 

Tämä kustannus ei kuitenkaan vastaa saatua hyötyä Teuvan elinkeinoelämälle. Teuvalaiset yritykset eivät 

ole olleet aktiivisia palvelun käyttäjiä ja lisäksi kuntayhtymän toiminta on niin vahvasti Kauhajoki 

orientoitunutta, että Teuvalaiset eivät saa vastinetta rahoilleen. Tässä on myös ilmeinen vaara, että uusia 

yrityksiä houkutellessa alueella ne kaikki sijoittuvat Kauhajoen keskustan alueelle. Myös nämä yritykset 

ovat toki tärkeitä Teuvalle ja Teuvalaisille, mutta Teuva jää ikään kuin sivulähiöksi emmekä Teuvalla tätä 

toivo. 

Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä Teuvan kustannukset 2012 

  kustannukset Teuva   
projektit 39222,66 
yksiköt/hallinto 134710,82 

yhteensä: 173933,48 

  Kustannusten ja laskutuksen jako (jaettavat kustannukset) 

  luottamustoimikustannukset:   
yhtymävaltuusto 1419,74 
hallitus 2215,14 
tarkastustoimi 538,92 
muu 8,29 

yhteensä: 4182,09 

  Kunnille suoraan kohdistuvat kustannukset:   
Johto/hallinta/viestintä 36908,88 
Yrityspalvelut/koordinointi 2057,51 
Yrityspalvelut/palkkakulut 4337,63 
Strategiset painopistealueet 1465,53 
Aluekehitysyksikkö 16723,04 
Painopistealueet:   
Logistiikka 1775,56 
Bio- ja elintarvike 404,3 
Kalusteet ja asuminen 1663,28 
Uusiutuva energia ja ympäristö 549,31 

yhteensä: 65885,04 

      

Kuntien erityismaksuosuudet palkkakustannuksiin: 4017,85 



  Ostetut yrityspalvelut:   
konsulttisekit 500 

  
  kustannukset Teuva 173933,48 
Kuntien asukasluvun mukaiset jaettavat kustannukset 74584,98 
SEK kustannukset Teuvalle 248518,46 

 

UUSI VAIHTOEHTO: 

Teuvan kunnan elinkeinoasiamies (kunnanjohtajan alainen) 

  Luottamustoimikulut 4000 

Henkilöstökulut sivukuluineen 108000 

muut kulut edustus ym. 3000 

Matkakulut 10000 

Viestintä 3000 

Ostopalvelut/konsultit 5000 

    

Tilavuokrat 6000 

Aineet ja tarvikkeet 20000 

yhteensä: 159000 

 

Teuvan kunnan oma elinkeinoasiamies toimisi suoraan kunnanjohtajan alaisuudessa. Elinkeinoasiamies 

voisi käyttää myös ulkopuolisia konsultteja. Kunnan oma henkilö toisi säästöjä verrattuna elinkeinotoimen 

kuntayhtymään vuositasolla lähes 100 000 euroa. Kuitenkin suurimpana hyötynä saisimme kuntaan ns. 

oman henkilön, joka ajattelisi Teuvan kunnan etua ja houkuttelisi elinkeinoelämää nimenomaan Teuvalle. 

elinkeinotoimella olisi myös oma toimisto Teuvan keskustassa jossa nykyiset- ja yritystoimintaa ajattelevat 

henkilöt voisivat helposti asioida. Tässä laskelmassa on myös huomioitu, että elinkeinoasiamiestä Teuvalla 

käytettäisiin nykyistä enemmän. 

 

Edellä esitettyihin laskelmiin, perusteluihin ja selvityksiin perustuen esitämme, että Teuvan kunnan tulisi 

tutkia ja arvioida elinkeinoasiamiehen (henkilö) palkkaamista kunnan omaksi toiminnaksi. Aloitteemme 

tulisi käsitellä pikaisessa aikataulussa. 

 

Teuvan Kokoomuksen ja KD:n valtuustoryhmä   


