
KarvianUA/MK HAKEMUS
Karvian Ratayhdistys ry

3993° KARVIA 6.3.2018

Karvian kunnanhallitus

KUNNAN TILOJEN KÄYTTÖ

Karvian UA/M K järjestää Jokkiksen SM-kisat 8. - 9.6.2019

Pyydämme saada käyttöömme kunnan tiloja maksutta. Tarvittavia tiloja ovat:

Kirkonkylän entinen alakoulu kaikkine vessoineen ja piha-alueineen

Yhtenäiskoulun suihku-ja VVC-tilat sekä piha-alue

Yhtenäiskoulun ja lämpölaitoksen välinen kenttä

Urheilu kentän huoltorakennuksen vessat

Urheilu kenttä

Sampolan kenttä

Karviatalo / urheilutalo piha-alueineen

Torro

kunnan omistuksessa mahdollisesti olevat kyläkoulut

Villelän kenttä, jos on käytettävissä

kenttiä käytetään autojen ja vaunujen pysäköintiin

Kunnioittavasti

Pasi Patokoski Olli Pentinmäki

Karvian UA, puheenjohtaja Karvian Ratayhdistys ry, puheenjohtaja
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KARVIAN KUNTA

PÄÄSPONSORI ANOMUS

Karvian UA/MK on saanut kunnian järjestää 8.- 9.6.2019 naisten, nuorten ja

EVK luokan JM SM-kisat. Kilpailun järjestäminen on iso urakka ja että
saamme radan SM tason kuntoon ja pystymme kisat järjestämään, niin
tarvitsemme siihen sponsorointia.

Kilpailuviikonloppuna kunnan asukasluku tuplaantuu, kun odotamme paikalle
saapuvaksi noin 4.000 henkilöä näiden päivien aikana. Uskomme, että tällä
määrällä ihmisiä on kuntaan positiivinen vaikutus.

Pääsponsorilta anomme 20.000,00 €

Pääsponsori saa meidän kauttamme mainontaa. Kilpailun nimeen tulee

pääsponsorin nimi esim. KARVIAN KUNTA JM SM Naiset & Nuoret & EVK.
Lisäksi mainontaa tulee radiomainosten muodossa, paikallis- ym.lehtiin ja

nettiin. Nettisivuiltamme tulee linkki pääsponsorin omille sivuille. Flyereita
jaamme jo tämän vuoden SM kisassa Lapualla kesäkuulla useamman tuhat
kappaletta, joten jo tänä vuonna pääsee mainontaan mukaan,

Pääsponsorille annamme lisäksi 30 kappaletta VIP-lippuja, sisältäen
ruokailun.

Pyydämme, että otatte huomioon pääsponsorihakemuksemme ja suhtaudutte
hakemukseemme myönteisesti.

Ystävällisesti

Karvian UA/MK

Puh: Pasi Patokoski 040-5817 089, Olli Pentinmäki 045- 5111 7990



Karvian ratayhdistys ry (postiosoite Kurjenkyläntie 77, 34770 KURJENKLÄ)

Karvian urheiluautoilijat/MK ry (postiosoite Kahilantie 10, 39930 KARVIA)

Torrontie 161

39930 KARVIA 11.3.2018

Karvian kunnanhallitus

PANKKILAINAN TAKAUS

Mäemme Karvian kunnan takausta 150000,00 euron pankkilainaan
Satapirkan Osuuspankilta. Laina otetaan Karvian ratayhdistyksen
nimiin. Lainasummalla on tarkoitus kattaa kulut, joilla varmistamme
Torron moottoriradan ja alueen rakennelmien valmistumisen
suomenmestaruuskisojen edellyttämälle tasolle. Jokamiesluokan SM-
kilpailut järjestetään Karvian moottoriradalla 8. - 9.6.2019. Karvian
järjestelyvastuulla ovat luokat; naiset, nuoret ja EVK.

Karvian ratayhdistyksen ja Karvian urheiluautoilijoiden puolesta

^.y.
Olli Pentinmäki Pasi Patokoski
ratayhdistyksen puh.johtaja urheiluautoilijoiden puh.johtaja
puh.045 111 7990 puh.040 581 7089



Budjettilaskelma

Budjetti /Tuloslaskelma

Seura

Kilpailun nimi

Kilpailun päivämäärä

1.0

1.1.1

1.2.1

1.3,1

1.4.1

1.5.

2,0

2.1,1

2,2.1

2,3.1

2.4,1

2.5.;

2.6.1

3,0

3.1.;

3.2.

3.3.

3.4.

4,0

5.0

5,1,1

5.2,1

5,3.1

5,4,1

5.5,!

5.0

7.0

3,0.

9.0,

10.0.

TULOT

Osanottomaksut

yleinen

naiset

nuoret

muut luokat EVK
jälki-ilmoittautumismaksut

Pääsylippujen myynti
lipunmyyntipiste 1

lipunmyyntipiste 2
varikkoliput

VIP-lippujen myynti

yrityslippujen myynti

muu lippujen myynti

Ravintola / kioski myynti
ravintola

myyntipaikka 1

myyntipaikka 2
varikkoalue

yhteistyösopimukset

Mainosmyynti

maalivaate

ratamainokset

käsiohjelman mainokset

kisalehti

muut mainostulot

Myyntipaikkojen vuokraus

Muun materiaalin myynti

Ostotarjousmaksut

^/ideointioikeudet

avustukset ja lahjoitukset

Karvian U/VMK

JOKKIKSEN SM, NAISET, NUORET EVK

8.-9.6.2019

Budjetti : Toteutunut Erotus + -

2500,00i
-2500,00+

4000,00!
I

90000,00'
-

3000,00'
I-

-r700o,oo!-----j-

l

^

54000,00!



Budjettilaskelma

11,0.

20.0

20.1,

20.2.

21.0

21.1.

21,2,

21.3.

22.0.

22.1.

22,2.

22.3.

23.0

23.1,

23,2.

23,3.

23,4.

23.5,

23.6,

23.7.1

23.8.!

24.0

25.0

25.1.

25,2.

25.3.

25.4.

25,5,

26.0

26.1,,

26.2.1

26,3.1

27.0

27,1.;

27.2.:

27,3,
J

27.4,!

^/.o.

Muut satunnaiset tulot
i

1 MENOT

Luvat

AKK:n lupa
viranomaisten luvat

IKokouskulut

j järjestelytoimikunta
muut kokoukset

JM SM-jarjestäjien palaverit

Tuomariston kulut

matkakulut

: majoitus

ruokailut

i Muiden toimihenkilöiden kulut

matkakulut

majoituskulut

mahdolliset palkkiot
henkilökunnan ruokailu

kritiikkipalaveri / saunailta
muistamiset ja kiitokset

toimihenkilöiden kisa-asusteet

toimihenkilöiden muu materiaali

Vakuutukset

Rata-alueen kulut

rata-alueen vuokra

rata-alueen kunnostukset

kalusto ja henkilökulut

materiaalikulut

rata-alueen jätehuolto

Palkinnot

pokaalit
esinepalkinnot

muut muistamiset

Painatus / kopiointi kulut

kilpailukutsu

kilpailun materiaali

käsiohjelma

toimitsijakortit

jarjestyshenkilöiden liivit

173000,00; l
i

2500,00

60,00

2000,00:

400,00

2300,00

500,00 i

2500,00

100,00

2000,00,

500,00.

75000,001

1500,00

5300,00

1000,00.

25000,00;

1000,00, i

2500,00: !

1400,00!



Budjettilaskelma

28.0

29.0

29,1

29,2

29.3

30.0

31.0

31.1

31.2

31.3

32.0

33.0

34.0

35.0

35.1,

35.2,

35.3,

35.4,

35.5,

36.0

37.0

37.1.

37.2.

38.0

38.1,

38.2.

38.3.

38.4.

38.5.

38.6.

38,7.

39.0

39.1,

39.2,

39.3,

40.0

40,1,

40.2.

11.0.

Puhelinkulut

Postituskulut

kutsujen postitus

kilpailijoiden materiaalin postitus

muut postituskulut

Toimiston muut kulut

Materiaalikulut

kyltit, opasteet

muut materiaalit

rannekkeet, varikkoliput

Laitteiden vuokrat (lähtövalot)

Tuloslaskenta

Hinauskaluston kulut

Pelastustoiminta

palolaitos

ensisammutuskalusto

salrasauto

EA-ryhmä

lääkäri

Viestitys

Kuulutus

kuuluttaja

laitteet

Kilpailun markkinointi

materiaalikulut

lehtimainonta

radio / TV mainonta

muu mainonta

Vip-vieraiden kulut

kutsuvieraiden kulut

muut markkinointikulut

Vlyyntitoiminnan kulut

laitevuokrat (teltta+kylmäkone)
henkilökulut

ostot myyntiin

3ääsylippujen myyntikulut
pääsylippujen painatus
myyntiprovisiot

Vluun materiaalin myyntikulut

^

_L

L

1_ ,

i.

T

....l.

T

l

500,001

1500,00_,___,_,,_L

1000,00!

1000,00

1000,00

6000,00'

1000,00

1000,00

J.

800,00]

2000,00 '

1000,00

200,00

2000,00

1000,00:

4200,00;

11000,001

_



Budjettilaskelma

40.0 Muut erittelemättömät kulut
l,

l Kuljetus alueelle

Erotus:

l

6600,00 j

167360,00:
l

5640,00



Karvian Ratayhdistys ry
Y-tunnus: 1764935-9
Kotipaikka: Karvia

KARVIAN RATAYHDISTYS RY

Tilinpaatosajalta01.01.2016-31.12.2016



Karvian Ratayhdistys ry
Y-tunnus: 1764935-9

Sisällysluettelo
Tuloslaskelma (EUR)....................................................................................................................3

Tase vastaavaa (EUR)....,......,............................................,....................................,.,.,,................,4

Tase vastattavaa (EUR) ..................................................................................................................5

Liitetiedot (EUR) ..........................................................................................................................6

Allekirjoitukset ................................................................................................................................7



Karvian Ratayhdistys ry
Y-tunnus: 1764935-9

Tuloslaskelma (EUR)

Varsinainen toiminta

Vars, toiminnan tuotot

Vars, toiminnan kulut

Henkilöstökulut

Poistot

Muut kulut

Vars. toiminnan kulut

Vars. toiminnan tuottojäämä

Varsinainen toiminta

Tuottojäämä

Varainhankinta

Tuotot

Kulut

Varainhankinta

Tuottojäämä

Sijoitus-ja rahoitustoiminta

Tuotot

Kulut

Sijoitus-ja rahoitustoiminta

Tuottojäämä

Tilikauden tulos

Tilikauden ylijäämä

01.01.2016

31.12.2016

10 188,00

01.01.2015

31.12.2015

8 924,00

-391,86

-1 248,11

-7981,24

-9621,21

566,79

566,79

566,79

7416,62

-2 842,27

4 574,35

5141,14

6,92

-357,71

-350,79

4 790,35

4 790,35

4 790,35

-638,31

-1 281,84

-5190,16

-7110,31

1 813,69

1 813,69

1 813,69

8246,10

-3715,63

4 530,47

6344,16

3,10

-456,71

-453,61

5 890,55

5 890,55

5 890,55



Karvian Ratayhdistys ry
Y-tunnus: 1764935-9

Tase vastaavaa (EU R)

Pysyvät vastaavat

Aineelliset hyödykkeet

Maa- ja vesialueet, omistetut

Rakennukset ja rakennelmat, om.

Aineelliset hyödykkeet yhteensä

Pysyvät vastaavat yhteensä

Vaihtuvat vastaavat

Rahat ja pankkisaamiset

Vaihtuvat vastaavat yhteensä

Tase vastaavaa

31.12.2016

1,00

10753,41

10 754,41

10754,41

9 784,32

9 784,32

20 538,73

31.12.2015

1,00

12001,52

12002,52

12002,52

7 545,86

7 545,86

19548,38



Karvian Ratayhdistys ry
Y-tunnus: 1764935-9

Tase vastattavaa (EUR)

Oma pääoma

Toimintapääomat

Edellisten tilikausien alijäämä

Toimintapääomat yhteensä

Tilikauden ylijäämä

Oma pääoma yhteensä

Vieras pääoma

Lyhytaikaiset velat

Pääomalainat

Lyhytaikaiset velat yhteensä

Vieras pääoma yhteensä

Tase vastattavaa

31.12.2016

-3 252,62

-3 252,62

4 790,35

1 537,73

19000,00

19000,00

19001,00

20 538,73

31.12.2015

-9143,17

-9143,17

5 890,55

-3 252,62

22 800,00

22 800,00

22801,00

19548,38



Karvian Ratayhdistys ry
Y-tunnus: 1764935-9

Liitetiedot (EUR) ^^g ^^

31.12.2016 31.12.2015

Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Saamisten ja rahoitusarvopapereiden sekä velkojen arvostusperiaatteet
Saamiset, rahoitusarvopaperit ja muut sellaiset rahoitusvarat samoin kuin velat on arvostettu KPL
5 luvun 2 §:n mukaisesti.

Muilta osin tilinpäätös on laadittu noudattaen pien- ja mikroyrityksen tilinpäätösasetuksen 3 luvun 1
§:n 2 ja 3 momentissa säädettyjä arvostamisen ja jaksottamisen olettamisperiaaatteia ja -
menetelmiä.

Luotolla Karvian Op -83521895 on vakuutena yksityishenkilöiden takaus.

Takaajina ovat:
Erkki Peltoniemi
Olli Pentinmäki
Esko Nivus (kuolinpesä)
Marko Giers
Tero Sievi-Korte
Timo Patokoski
Simo Pukaralammi
Veikko Jaskari
Esko Hautakorpi
Markku Anttila.



Karvian Ratayhdistys ry
Y-tunnus: 1764935-9

Allekirjoitukset

Karviassa / / ^> 2017

^A^f '^/^C-^



Karvian Ratayhdistys ry
Y-tunnus: 1764935-9

Luettelo kirjanpidoista ja aineistoista

-Luettelo kirjanpidon aineistoista
Tilinpäätös
Tilinpäätös ja tase-erittelyt

Tilikohtainen tuloslaskelma ja tase
Tilikohtainen tuloslaskelma
Tilikohtainen tase

Kirjanpidot
Pääkirjat
Päiväkirjat

Tositteet
9 = Muistiotositteet 1 - 53 paperitosltteina



Raholtusehdotus

15,03.2018

1(2)

Rahoitusehdotus

Sitomattomuus

Luottamuksellisuus

Rahoitusehdotuksessa kuvatut rahoituksen ehdot ovat alustavia, ja ne on tarkoitettu vain
keskustelun pohjaksi. Sitovan rahoitustarjouksen antaminen edellyttää Pankin erillistä
luottopäätöstä. Pankki pidättää itsellään oikeuden muuttaa, lisätä tai poistaa edellä kuvattuja
ehtoja,

Luotonottaja

Käyttötarkoitus

Luoton määrä

Laina-aika

Lyhennysohjelma

Korko

Koronmaksukausi

Karvian Ratayhdistys R.y

Käyttöpääoma/Jokkiksen SM, naiset, nuoret evk

150000e

1 v ökk luottosopimuksen allekirjoituksesta

Kerta, korolla on maksusuunnitelma

12kk Euribor lisättynä 2,000 %-yksikön marginaalilla.

Korko erääntyy maksettavaksi 1 kuukauden välein.

Rahoituksen myöntämisen Luottoehdot muodostuvat tämän rahoitusehdotuksen ehdoista ja
edellytykset tämän tyyppiseen rahoitukseen Pankin käyttämistä vakiintuneista

ehdoista.

Luotonottajan taloudellisessa asemassa ei tapahdu olennaista
heikentymistä tai muuta Luotonottajaa tai rahoitettavaa hanketta
koskevaa olennaista haitallista muutosta.

Toimitusmaksu 500,00 euroa

Muut palkkiot Muista luottoon liittyvistä toimenpiteistä veloitetaan palkkiot Pankin
voimassaolevan palveluhinnaston mukaisesti.

Vakuusjärjestelyistä veloitetaan Pankin palveluhinnaston mukaiset
palkkiot ja Pankille mahdollisesti aiheutuvat viranomais-ja muut
kulut.

Vakuus Pankin hyväksymä vakuus

Muut ehdot Luoton tai sen osan ennenaikainen takaisinmaksu on mahdollista
luoton koronmääräytymisjakson vaihteessa. Pankilla on oikeus
periä hinnaston mukaiset palkkiot luoton ennenaikaisesta
takaisinmaksusta.

Lisätiedot Lisäehdot rahoituksen toteuttamiseksi:
Edellytämme Karvian Kunnan 80% takausta hankkeelle.
Takauksen on oltava myös lainvoimainen ennen lainan nostoa.

Lopulle 20%;lle edellytetään pankin hyväksymät vakuudet.

Tämä Rahoitusehdolus on luottamuksellinen ja tarkoitettu vain rahoitusehdotuksen saajan
ja sen neuvonantajina toimivien tahojen käytettäväksi, eikä rahoitusehdotuksen sisältöä saa
ilmaista muille ilman suostumusta.

Pankki antaa luotonottajalle sitovan rahoitustarjouksen hyväksytyn luottopäätöksen jälkeen.

Lisätietoja ja täsmennyksiä raholtusehdotukseemme antaa:

Yritysrahoitusasiantuntija Eromäki Elina 0102545856

Ystävällisin terveisin

Eromäki Elina
elina.eromakl@op,fl

Laatija
Salaplrkan Osuuspankki
Kan/Ian konttori
Eromskl Elina
0102546856

Postiosoite
Keskuskatu B
39700 Parkano

Käynllosolte Puhelin
0102S45801

Faksi
0102545899

Internet / sähköpostiosoite
op.fl/

Salaplrkan Osuuspankki, Y-tunnus 013629B-6,, kotipaikka Parkano



Rahoitusehdotus

15.03.2018

2(2)
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Eromäki Elina
Yritysrahoitusaslantuntija

Internet/ sähköpostiosoite
op.fl/

Laatija
Sataplrkan Osuuspankki
Karvlan konttori
Eromäki Elina

.0102545856

Postiosoite
Keskuskatu 8
39700 Parkano

Käynllosolte ' Puhelin
010264B801

Faksi
0102545889

Sataplrkan Osuuspankki, Y-tunnus 0136298-6,, koflpalkka Parkano
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Rekrytointiprosessi

määräaikaiset ja palkattomat työ/

virkasuhteet

Yli 3 kk työsuhteissa kj:n lupa (talousarvion ttp ohje)

:o
-^^
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Q-
o

+->
LO
fU
LO

o

3-12 kk

työsuhteet

työsuhteen auki

julistaminen

Hakemuksen

laatiminen/

julkaisu

Hakemusten

vastaanotto

^ Valitsee /

kutsuu

haastateltavat

^ Suorittaa

haastattelut

Yhteenveto

haastatteluista

Tekee

päätöksen

Tiedottaa

päätöksestä

M/

Q
w
cu

LO
cu
c
:0
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LO
_a^
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4-1

c

.0
1-

M/

Alle 3 kk:n

työsuhteen tai

palkattoman

harjoittelu /

työsuhteen auki

julistaminen

Hakemuksen

laatiminen/

julkaisu

\->\ Hakemusten

vastaanotto

^ Valitsee

haastateltavat

h^ Kutsuu

haastateltavat

Suorittaa

haastattelut

^ Yhteenveto

haastatteluista

Tekee

päätöksen

o Tiedottaa

päätöksestä
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Rekrytointiprosessi vakinainen

henkilöstö ja yli 12 kk määräaikaisuudet

M/

Haettavaksi

julistaminen .

TA: n

täytäntöönpano

ohjeiden mukainen

Täyttölupa KH:lta

Valitsee

haastateltavat

A

Suorittaa

haastattelut

Tekee

päätöksen

A

Vahvistaa

päätöksen

LO
cu

LO
cu

c
:0
-^

LO
_s^

r̂o
Hakemuksen

laatiminen/

julkaisu

Hakemusten

vastaanotto 1—>

£l
Yhteenveto

hakemuksista

rt M/ M/

Kutsuu

haastateltavat

Yhteenveto

haastatteluista

Tiedottaa

päätökses

ta



MAANVUOKRASOPIMUS

l

1.1

1.2

JOHDANTO

Sopijapuolet

Vuokranantaja:

Raija Pakkala
Hongontie 5
39930 KARVIA

Vuokralainen:

Karvian kunta

Kylä-Karviantie 17
39930 KARVIA
0133735-0

Vuokra-alue

Karvian kunnan kirkonkylässä sijaitsevasta KOIVUMAKI-nimlsestä tilasta (230-405-9-200) ne määräalat,
joilta sijaitsee valaistu kuntorata ja laavun pohja (liitekartta).

2 VUOKRA-ALUEEN KÄYTTÖ

2.1 Käyttötarkoitus

Vuokra-alue luovutetaan käytettäväksi virkistyskäyfctöön (alueella sijaitsee valaistu kuntorata sekä
laavu).

2,2 Kunnossapito ym.

Vuokralainen on velvollinen huolehtimaan vuokra-alueelle rakentamistaan rakennuksista ja muista
vastaavista, niiden ylläpidosta ja tarvittavista korjauksista,

Vuokra-alueella mahdollisesti tehtävistä maankaivuu-, rakennus- tai muista vastaavista töistä on ennen

töiden aloittamista sovittava kirjallisesti vuokranantajan kanssa.

Vuokralainen ei saa rakentamistoimenpiteillä eikä mulliakaan toimenpiteillä aiheuttaa vuokranantajalle tai
kolmansille vahinkoa tai haittaa.

Vuokrasuhteen päättyessä vuokralainen poistaa omalla kustannuksellaan omaisuutensa ja laittaa vuokra-
alueen kuntoon vuokrasopimuksen päättymiseen mennessä.

2.3 Vuokraoikeuden siirtäminen

Vuokralaisella ei ole oikeutta siirtää vuokraoikeutta tai luovuttaa vuokra-aluetta tai sen osan hallintaa
kolmannelle Ilman vuokranantajan kirjallista suostumusta.

3 VUOKRASUHTEEN KESTO

Vuokra-aika alkaa 1.9.2018 ja päättyy 31.8.2028

4 VUOKRA

Vuokralainen maksaa vuokranantajalle vuokraa 800,00 euroa koko vuokra-ajaita. Vuokra maksetaan

kertamaksuna vuokrakauden alkaessa 30.9.2018 mennessä.



5 MUUT EHDOT

5,1 Maanvuokralain soveltaminen

Tähän sopimukseen sovelletaan maanvuokralakia (258/66).

5,2 Erimielisyyksien selvittäminen

Tästä sopimuksesta mahdollisesti aiheutuvat riitaisuudet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan
sopijapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli neuvotteluin el päästä tyydyttävään ratkaisuun, käsitellään
riidat Satakunnan käräjäoikeudessa.

5.3 Sopimuksen voimaantulo

Tämä sopimus tulee voimaan 1.9,2018.

Tätä sopimusta on laadittu kaksi (2) samansisältöistä kappaletta, yksi kummallekin sopijapuolelle.

LIITTEET:

l) Kartta

ALLEKIRJOITTAMINEN

Karviassa .3.2018

Karvian kunta

Raija Pakkala Tarja Hosiasluoma Hanna Vainionpää

Kunnanjohtaja Kunnansihteeri
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Lauhanvuori-Hämeenkangas Geopark -hallintomalli ja rahoitusosuudet

Lauhanvuori-Hämeenkangas Geopark-alue hakee UNESCOIta kansainvälistä Geopark-statusta. Hakemus

jätetään 2018 marraskuussa, ja se edellyttää alueelta, sen kunnilta ja muilta toimijoilta, riittäviä ja
pitkäjänteisiä sitoumuksia toiminnan organisointiin. Geoparkin toiminta on luonteeltaan pysyvää, ja
siihen sitoudutaan vähintään neljäksi vuodeksi kerrallaan (arviointi neljän vuoden välein), alkuvaiheessa
myös hakuvaiheen osalta, eli viideksi ja puoleksi vuodeksi. Geoparkin hallintomalli on ollut esillä
19.01.2018 kokoontuneessa hallintomallitiimissä. Tiimissä valmisteltiin luonnos Geopark-alueen
hallintomalliksi.

Geopark-alueen hallinto järjestetään yhdistysmuotolsesti siten, että perustettava yhdistys nojaa alueen
Leader-ryhmiltä hankittaviin tukipalveluihin. Kunnat, Metsähallitus, Luonnonvarakeskus sekä alueen

yritykset osallistuvat yhdistyksen toimintaan Jäseninä.

Geoparkeilta edellytetään pysyvää perusrahoitusta, ja sitä tarvitaan ensimmäisten toimintavuosien
aikana seuraavasti:

Kustan:hMkset®iaiiii«g^®®
Palkkakulut (sis. sivukulut)

Matkat

Ostopalvelut

Markkinointi ja viestintä

Vuokrakulut, hallinnointi ja muut kulut

yhteensä
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12000
170000

2024
110000
18000
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12000
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Perusrahoitusta pyritään käyttämään uusien hankkeiden omarahoituksena, joten todellinen
vuosibudjetti on muilta Geoparkeilta saatujen kokemusten mukaan huomattavasti suurempi, yleensä
noin kolminkertainen.

Perusrahoituksesta vastaisivat kunnat ja muut toimijat tiimissä valmistellun luonnokser
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yritysten jäsenmaksut (ä 100-150 €)
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Yhteensä 5000 165000 170000 170000 170000 170000 170000

Suomessa on tällä hetkellä yksi kansainvälisen statuksen saanut Geopark-alue, Rokua UNESCO Global
Geopark. UNESCOn status tuo alueelle uusia mahdollisuuksia erityisesti matkailuun liittyvän

liiketoiminnan ja aluemarkkinoinnin kautta. Geopark toimii yhteisenä kansainvälisenä brändinä, joka tuo
niin kansallista kuin kansainvälistäkin tunnettavuutta, lisää yhteistyötä sekä alueen sisällä että muiden

alueiden kanssa saaden aikaan uusia palveluketjuja ja tuotteita, kuten Rokualla on jo nähty. Geoparkilla
on myönteinen vaikutus alueen kuntien elinvoimaan ja yritystoimintaan, lisää oman alueen arvostusta ja
mahdollisuuksia tuoda alueen kulttuuria ja elämäntapaa esiin uudella tavalla. Ympäristökasvatuksen
kautta saadaan kouluille lisää resursseja, omaa ympäristöä koskevaa tietoutta ja kansainvälistä

toimintaa.

Statuksen hakuprosessi on pitkä, ja päätöksen saaminen kestää noin 1,5 vuotta. Sinä aikana on
jatkettava kehittämistä ja Geopark-valmiuksien luomista, ja hakuprosessin puolivälissä toteutetaan
varsinainen evaluointi kansainvälisten evaluaattoreiden toimesta. Silloin alueen on oltava

mahdollisimman pitkälle Geopark-kelpoinen, Seuraavassa on muutamia esimerkinomaisia hankeaihioita,

joita hakuprosessin aikana voidaan toteuttaa ja siten lisätä mahdollisuuksia statuksen saamiseen:

Geomatkailun kehittäminen laajasti
Virtuaaliset opastusmuodot (MH:n erillispotti jo olemassa)
Opastuskeskustenja infopisteiden kehittäminen
Infran kehittäminen (Vaarinnevankeidas, Kaidatvedet, pidemmät reitit)
Reittiehdotuksia pyöräilijöille, autoilijoille
Ekologisten liikkumismahdollisuuksien kehittäminen kohteisiin
Yliopistoyhteistyö (tieteellisten julkaisujen edistäminen)

Geokasvatus: pelillistäminen, uusi teknologia
Matkailumarkkinointi, paketointi kv-asiakkaille, uudet tuotteet

Yritysten kansainvälisyysosaamisen kehittäminen, kielikoulutus, opastus englanniksi
Geologisen tiedon popularisointi edelleen eri käyttötarkoituksiin

• Geokohteiden kehittäminen

Toistaiseksi tehdyt Geopark-määrärahavaraukset kuntien talousarvioihin edistävät Geopark-
hakemuksen läpimenoaja osoittavat kuntien sitoutuvan Geopark-toimintaan pitkäjänteisesti.



Muistio kunnanjohtaja Tarja Hosiasluoman johtajasopimuksen mukaisesta

vuotuisesta kehityskeskustelusta

Aika: 9.3 2018 klo 15.10-17.50

Paikka: kunnanhallituksen huone

Läsnä: Tarja Hosiasluoma, kunnanjohtaja

Voitto Raita-aho,hallituksen pj
Kaija Kangas, hallituksen varapj
Päivi Suominen, valtuuston pj

Heikki Huhtaluoma, yaltuuston l.varapj

Jyrki Koivumaki/ valtuuston 2.varapj

Jari Kännistä, valtuuston S.varapj

l. Valittiin puheenjohtajaksi Voitto Raita-ahqja myjstipnJaatijaksj Päivi Suominen
2. Puheenjohtaja kävi läpi johtajasQpjmuksest^ aryjointimenettelyn sisällön
3. Käytiin yleiskeskustelu kuluneesta yuodesta 2017

Keskusteltiin laajasti varhaiskasvatuksen, koulutoimen ja perhetyön tilanteesta. Todettiin,

että varhaiskasvatuksessa on saavutettu tavQitteiden mukaisia vaikutuksia. Keskusteltiin

varhaiskasvatuksen tulevista henkilöstömuutoksista.

Keskusteltiin yhtenajskoMlun alkaneesta lukukaudesta ja todettiin, että ensimmäinen vuosi

on odptetusti ollut haastava, kun joka koulusta'siirtyvä henkilöstö sopeutetaan yhteiseen

toimintaan. Teknukkapuolen ongelmat ovat vielä tuoneet lisäpaineita.Tociettiin

henkilöstölle suunnatut työhyvinvointikyselyt;seka yhtejset tilaisuudet koulun
henkilökunnan ja päättäjien kesken tarpeellisiksi. Tilannetta seurataan koko ajan niin että
varmistetaan Karvian kuntastrategiassa asetetut tavpjtteet toteutuviksi.

Perhetyön ennaltaehkäisevä merkitys todettiin ;hyval<sij^jkystannuksia säästäväksi
toimintamuodoksi. Kunnanjohtaja toi tietoa lisäksi Lape-tyoiryhrTiän työskentelystä

Todettiin, että sote-ja maakuntahallinnon suunnittelu ovatolleet käynnissä. Keskusteltiin

vanhustenhoidon nykyhetken tilanteesta sekä tulevaisuuden eri vaihtoehdoista.

4. Käytiin syvällisempi keskustelu elinkeinopolitiikasta.

Todettiin, että yritysasiamiehen snrtp Kankaanpäästa Karviaan on ollut hyvä asia.

Alkaville yrittäjille pn järjestetty 12 viikon yrityskurssi. ;Metallialan yrittäjien kanssa on
keskusteltu min millä keinoin lisätä opiskelijoita ja työntekijöitä alalle. Matkailualan
yrittäjien kanssa ajankohtaista on ollut Geopark-hankkeen eteneminen/ missä alan

yrittäjien verkostoituminen ja sitoutuminen hankkeeseen on tärkeätä, Työttömille on

selvitetty aktiivimalliaja kevytyrittäjyyttä. Maatalousyrittäjille tullaan järjestämään
monimuotokoulutusta. Yhtenäiskoulussa järjestetään eri ammattien esittelypäivä.

Todettiin myös että Esittävien taiteiden katsomo -hanke etenee aikataulussa. Todettiin

myös, että elinkeinopoliittinen ohjelma on valmisteilla.

5. Käytiin läpi vuokrataloyhtiöiden tilanne



Todettiin että vuokrataloyhtiöiden talous on tasapainossa. Vain vanha terveystalo tuottaa

tällä hetkellä tappiota, mutta se on vähäistä ja korjaantuu hyvinkin nopeasti
vuokrausasteen parannuttua. Kaikkineen isoja asuntoja on muutamia tyhjinä. Tilannetta

seurataan koko ajan ja kunnanjohtaja on hyvin tilanteen tasalla.

6. Todettiin, että yhteistyötä kaikkien kuntanaapureiden kanssa edelleen jatketaan ja

kehitetään.

7. Käytiin läpi talouden hoito ja strategian toteutuvuus

Todettiin, että tavoitteet ovat toteutuneet kuntastrategian mukaisesti, vaikkakin

väestömäärä on edelleen laskenut.

Todettiin myös, että vuosi 2017 meni taloudellisesti hyvin. Budjetoituun nähden
verotulot olivat suuremmat, henkjlöstökulut olivat alle ja palvelujen ostot nousivat. Posan

tulos oli kohtuullinen ja todettiin myös, että Posan budjetissa oli onnistuttu.

8. Tavoitteet vuodelle 2018

Yhtenäiskoulun toimintaan ja työilmapiirin kehittämiseen panostetaan edelleen.

Elinkeinopoliittinen ohjelma laaditaan valmiiksi. Työttömiä ja työntekijöitä tavataan
edelleen. Asuntokehitystä seurataan. Sarvelan ja Saran koulujen myynti on tavoitteena.

Meijeri-Villelän tulevaisuus on pohdinnassa. Todettiin myös, että museon aluetta yhteisesti

kirkon ympäristön kanssa tulee ylläpitää.

Keskusteltiin myös kunnanviraston jo tapahtuneista ja tulevista henkilöstömuutoksista.

Näiden vaikutus tulevaisuuden suunnitelmiin tullaan keskustelemaan

valtuustoseminaarissa.

9. Palkkaus

Kunnanjohtajan kanssa käytiin keskustelu palkkauksesta ja todettiin, että se säilytetään

nykytasolla.

10. Johtajasopimus

Käytiin läpi johtajasopimusja todettiin se ajantasaiseksi. Kunnanjohtaja ja
kunnanhallituksen puheenjohtaja allekirjoittavat sopimuksen.

11. Puheenjohtaja päätti kokouksen 17.50

Todettiin, että kunnanjohtajan työpanokseen ollaan tyytyväisiä. Kunnanjohtaja toi esiin,

että kunnantalon työyhteisön henki on edelleen säilynyt hyvänä, mikä vaikuttaa
olennaisesti työssä jaksamiseen. Näistä seikoista esitettiin yhteisesti kiitokset.

Karviassa 9.3.2018 /(/ '/y,

Muistion laatija "Päivi Suominen



KARVIAN KUNNAN JA KUNNANJOHTAJA TARJA
HOSIASLUOMANVÄLINENJOHTAJASOPIMUS

l Kunnanjohtajan tehtävät ja työn painopistealueet

Kunnanjohtaja vastaa sille kuntalain mukaan kuuluvista tehtävistä, Lisäksi kunnanjohtaja toimii
Kiinteistöosakeyhtiö Karvian vuokratalojen toimitusjohtajana. Muiden kunnan yhtiöiden
johtamisesta sovitaan erikseen. Näiden tehtävien hoidosta maksetaan erilliskorvaus.
Kunnanjohtajan työn painopistealueet perustuvat kunnanvaltuuston hyväksymään Kuntastrategiaan.
Työn painopistealueet sekä tavoitteet on eritelty sopimuksen liitteessä. Tavoitteiden toteutumista
seurataan ja arvioidaan vuosittain käytävän kehityskeskustelun yhteydessä.

2 Työn edellytykset

2.1 Toimivaltuudet
Kunnanjohtajan toimivaltuudet määräytyvät kuntalain (365/95) ja sen yleisesti hyväksytyn
hilkimian. mukaan sekä hallintosäännön, laumanhallituksen johtosäännön sekä delegointipäätösten
mukaan.

2.2 Roolijako, työnjako poliittisen johdon kanssa
Poliittisesta johtajuudesta vastaa kunnanhallituksen puheenjohtajista ja kunnanhallitus sekä
kunnanvaltuuston puheenjohtajista ja kunnanvaltuusto.
Kunnanjohtaja johtaa kunnan operatiivista toimintaa poliittisen johdon antamien tavoitteiden ja
ohjeiden mukaisesti. Kuimanhallit.is kunnanjohtajan esimiehenä toimii strategisena
suurmannäyttäjänä. Kunnanjohtaja on vastuussa ammattitaitoisesta asioiden vahnistelusta. Hän luo
edellytykset hallituksen työskentelylle.
Kunnanjohtaja vastaa henkilöstöpolitiikasta valtuuston asettamien linjausten mukaisesti.
Kunnanjohtaja vastaa myös kunnan organisaation toimivuudesta, sisäisestä johtamisesta j a työn
organisoinnista, Kunnanjohtajan apuna toimii johtoryhmä, jonka kokoonpano ja koollekutsuminen
on määritelty hallintosäännössä. Kunnanjohtaja kutsuu tarvittaessa henldlöstön edustajan mukaan
kokoukseen.

Kunnan luottamustoimielkaetja erityisesti niiden puheenjohtajat tukevat kunnanjohtajan asemaa
organisaation ylimpänä ammattijohtajana, tukevat lcunnanjohtajaakonsemijohtamisessa, antavat ja
ovat valmiitta vastaanottamaan rakentavaa palautetta kehityskeskusteluissa sekä määrittelevät
selkeitä ja keskenään riidattomia tavoitteita yhteistyössä kunnanjohtajan ja henkilöstön, kanssa.

2.3 Kumiani ohtai an työn tulosten arviointimenettelv
Työn tuloksia arvioidaan vuosittain kehityskeskustelussa, Arvioitavia asioita ovat strategiassa
määriteltyjen tavoitteiden onnistuminen, vuorovaikutuksen toimivuus sekä kehittämistarpeiden ja
luottamushenkilöiltä saatavan tuen määrittely. Lisäksi arvioidaan kunnanjohtajan palkkausta
työntulostenja yleisen palkkakehityksen perusteella. Kehityskeskusteluun osallistuvat
kunnanhallituksen ja valtuuston puheenjohtajat.

2.4 Täydennyskoulutus
Kunnanjohtajalla on harkintansa mukaan oikeus osallistua virka-asemansa edellyttämään jatko- ja
täydennyskoulutukseen talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa,

2.5 Tarvittavat tietoliikennevhteydet



Kunnanjohtajalla on käytössään tarvittava tietoliikenneyhteysliittymäja kannettava tietokone myös
kotityöskentelyn mahdollistamiseksi. Kunta vastaa kustarunuksista myös käyttömalcsujen osalta.

3 Kunnanjohtajan palvelussuhteen ehdot

3, l Virkasuhteen kestoaika

Virkasuhde on voimassa toistaiseksi, (kunnanvaltuuston päätös 8.10.2012)

3.2 Palkkaus

3.2.1 Palkkaus muodostuu tehtäväkohtaisesta palkasta, KVTES:n mul<asista kokemuslisistä, joita
kunnanjohtajalla palvelusuhteen alkaessa on kaksi sekä kunnanjohtajan työtulostenja
henkilökohtaisen suoriutumisen perusteella maksettavasta henkilökohtaisesta lisästä.

3.2.2 Työnvaativuudenja tulosten arviointimenettelyjä ajarikohta

Palkka perustuu työnvaativuuden arviointiin. Työn vaativuus tulee arvioida uudelleen tehtävien
olennaisesti muuttuessa. Työtuloksia arvioidaan vuosittain käytävässä kehityskeskustelussa, joka
pidetään seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä. Työn tulosten arviointiin kytketään
palkkauksen henkilökohtaisen lisän arviointi, Palkkausta koskevat asiat kirjataan j ohtajasopimuksen
liitteeksi.

3.2.3 Palkkauksen tarkistaminen

Palkkausta tarkistetaan vuosittain vähintään kunta-alan palkkojen yleiskorotusten verran. Vuosittain
arvioidaan myös työn tulosten perusteella maksettava henkilökohtainen lisä.

3.3 Työaika

Työaika määräytyy kulloinkin voimassa olevan KVTES:n mukaan, Työaikakorvauksia ei suoriteta,
ellei toimivaltainen viranomainen harkitse sitä kohtuulliseksi. Kunnanjohtajan on ilmoitettava
kunnanhallituksen puheenjohtajalle, mikäli hän pitää ns, tasoitusvapaata virka-aikana.

3.4 Vuosiloma

Vuosiloma määräytyy kulloinkin voimassa olevan KVTES:n mukaan. Vuosilomat hyväksyy
kunnanhallitus.

3.5 Elake-edut

Määräytyvät voimassa olevan kunnallisen eläkelain mukaisesti

3.6 Irtisanomisaika

Irtisanomisaika määräytyy kulloinldn voimassa olevan KVTES:n mukaan.

3,7Mfflrtehdot



Kunnanjohtajalla on käytössään työsuhdepuhelin ilman käyttörajoitusta.

Mikäli edustustilaisuus on avec-tilaisuus tai tilaisuuden luonne edellyttää puolison läsnäoloa,
kuuluvat virkamatkan kustamiuksiin myös puolison tarvittavat matka-, majoitus- ja
o sallistumiskustannukset.

Kunnanjohtajalla ei ilman kunnanhallituksen erillistä päätöstä saa olla sivutoimia.

Johtajasopimuksen ajantasaisuus tarkastetaan vuosittain kehityskeslaistelujen yhteydessä.

4 Johtamisen ristiriitatilanfeet

Kunnanjohtaja irtisanoutuu 6 kuukauden palkan suuruista erokorvausta vastaan, jos hän ei nauti
valtuuston luottamusta. (Kuntalaki 25 §)

Allekirjoittajat sitouhivat omalla toiminnallaan j a käytöksellään edistämään kunnassa poliittisen j a
ammatillisen johdon keskinäistä luottamusta ja hyvää, avointa keskustelukulttuuria.

Karviassa . 2018

Jukka Ohrankämmen Tarja Hosiasluoma

Kunnanhallituksen puheen] ohtaj a Kunnanj ohtaj a

Liite johtajasopimukseen

l Työn painopisteet ja tavoitteet

Kunnanvaltuuston hyväksymän kuntastrategian perusteella kunnanjohtajan työn painopistealueet
ovat:

vakaan talouden edellyttämä hyvä taloudenhoito, jolla varmistetaan, että kunta kykenee
j äij estämään asukkailleen laadukkaat ja kilpailukykyiset palvelut.
Elinkeinopolitiikan kehittäminen, tavoitteena saada kuntaan uusia työpaikkoja ja säilyttää
olemassa olevat.

Yhteistyön kehittäminen kuntaorganisaation sisällä, seutukunmllisesti sekä kunnan ja
sidosryhmien välillä. Tavoitteena kustannussäästöt ja joustavuus.
Kuntaimagon kehittäminen tavoitteena houkutella kuntaan uusia asukkaita, yrittäjiä ja
matkailijoita.
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Karvian kunta
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HAKEMUS Karvian kunta hakee 1 000 euron valtionavustusta hintavelvoitteiden korvaamiseen
vuodelle 2018,

PAATOS Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on tutkinut
hakemuksen ja päättänyt myöntää seuraavan, enimmäismäärältään 500 euron valti-
onavustuksen valtion talousarvion momentilta 31.30.63.02. Valtionavustusta myöntä-

essään ELY-keskus on ottanut huomioon hakemuksen ja kunnan vuoden 2017 mää-

rärahan käytön haettuun avustuskohteeseen. Subventio-osuudet perustuvat Oy Mat-

kahuolto Ab:n toimittamiin tilastoihin.

(Asetus joukkoliikenteen valtionavustuksista 1273/2013, muutettu asetuksella
1318/2015)

VALTIONAVUN SAAJA

Karvian kunta

AVUSTUKSEN KÄYTTÖTARKOITUS JA TAVOITTEET

Valtionavustusta saa käyttää vuoden 2018 hintavelvoitteiden korvaamiseen.

AVUSTUKSEN ENIMMÄISMÄÄRÄ

Avustussumma on 500 euroa, kuitenkin enintään 50 % kunnalle aiheutuvista netto-

kustannuksista.

HYVÄKSYTTÄVÄT KUSTANNUKSET

Valtionavustusta voidaan myöntää palvelusopimusasetuksen mukaisen liikenteen os-

töihin ja hintavelvoitteen korvaamiseen enintään 50 prosenttia hyväksyttävistä kus-
tannuksista. Hyväksyttävinä kustannuksina ei pidetä sellaisia kustannuksia, joihin
kunta saa avustusta kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain

(1704/2009) tai opetus-ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) no-
jalla tai jotka korvataan lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden
koulumatkatuesta annettu lain (48/1997, muutettu asetuksella 530/2015) säännösten
mukaan. Jos kyseessä on ilman tarjouskilpailua tehty hankinta, hyväksyttävinä kus-
tannuksina pidetään korvauksia nettokustannuksista, jotka ovat palvelusopimusase-

tuksen 4 artiklan 1 kohdan ja palvelusopimuksen liitteen mukaisia. (Asetus joukkolii-
kenteen valtionavustuksista 1273/2013/3 §, muutettu asetuksella 1318/2015).

VARSINAIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE-JA YMPÄRISTÖKESKUS
LIIKENNE- JA INFRASTRUKTUURI
vaihde 0295022500 kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi Itsenäisyydenaukio 2,20800 Turku

www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi
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MAKSATUS

Valtionavustus maksetaan laskutuksen perusteella. Laskuun tulee liittää jäljennökset
tositteista tai muulla tavalla osoittaa valtionavustuksen piiriin kuuluvien kustannusten

toteutuminen.

Alkuvuoden avustus maksetaan ajalta 1.1. - 30.6.2018 hakemuksen perusteella.

Loppuvuoden maksatus suoritetaan, kun päätöksessä vaaditut koko vuotta koskevat
seurantatiedot ja selvitykset on saatuja hyväksytty.

ELY-KESKUKSELLE TOIMITETTAVAT SELVITYKSET

Avustuksen saajan tulee toimittaa koko vuoden seurantatiedot 31.1.2019 mennessä.

llmoituslomake löytyy Varsinais-Suomen ELY-keskuksen Internet-sivuilta osoitteesta:

http://www.elv-keskus.fi/web/ely/valtionavustukset#.

VALTIONAVUSTUKSEN KÄYTTÖ

Avustusta saa käyttää ainoastaan tässä päätöksessä määrättyyn tarkoitukseen.

(Valtionavustuslaki 688/2001)

VALTIONAVUSTUKSEN SAAJAN TIEDONANTOVELVOLLISUUS

Valtionavustuksen saajan tulee ilmoittaa viipymättä ELY-keskukselle valtion-
avustuksen käyttötarkoituksen muutoksesta ja muusta avustuksen käyttöön vaikutta-
vasta muutoksesta,

TARKASTUSOIKEUS JA TARKASTUKSEN SUORITTAMINEN

ELY-keskuksella on oikeus suorittaa valtionavustuksen saajan talouteen ja toimintaan

kohdistuvia tarkastuksia. Se voi myös valtuuttaa toisen viranomaisen tai ulkopuolisen
tilintarkastajan suorittamaan näitä tarkastuksia. Lisäksi ulkopuolinen asiantuntija voi
avustaa tarkastuksessa.

Valtionavustuksen saajan on korvauksetta annettava tarkastusta suorittavalle virka-

miehelle ja tilintarkastajalle kaikki tarkastuksen kannalta tarpeelliset tiedot ja selvityk-
set, asiakirjat, tallenteet ja muu aineisto sekä muutoinkin avustettava tarkastuksessa.

(Valtionavustuslaki 688/2001/17 §).

MAKSATUKSEN KESKEYTYS

ELY-keskus voi määrätä maksamisen keskeytettäväksi jos on perusteltua aihetta

epäillä, että avustusta on käytetty muuhun kuin myönnettyyn tarkoitukseen tai, jos
saaja on laiminlyönyt ilmoitusvelvollisuutensa taikka ne perusteet, joilla avustusta on
myönnetty, ovat olennaisesti muuttuneet. ELY-keskus voi määrätä maksamisen kes-

keytettäväksi myös silloin kun Euroopan yhteisön lainsäädännössä edellytetään mak-

samisen keskeyttämistä.
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VALTIONAVUSTUKSEN PALAUTTAMINEN JA TAKAISINPERINTÄ

Valtionavustuksen saajan tulee viipymättä palauttaa virheellisesti, liikaa tai ilmeisen
perusteettomasti saamansa valtionavustus tai sen osa. Valtionavustuksen saajan tu-

lee palauttaa valtionavustus tai sen osa myös, jos sitä ei voida käyttää valtionavus-
tuspäätöksessä edellytetyllä tavalla. Jos palautettava määrä on enintään 10 euroa,
se saadaan jättää palauttamatta

ELY-keskus määrää valtioavustuksen maksamisen lopetettavaksi ja jo maksetun

avustuksen takaisin perittäväksi, jos avustuksen saaja on

1) jättänyt palauttamatta sellaisen avustuksen tai sen osan, joka on edellisen

kappaleen mukaan palautettava,

2) käyttänyt valtionavustusta olennaisesti muuhun tarkoitukseen kuin se on

myönnetty,

3) antanut ELY-keskukselle väärän tai harhaanjohtava tiedon seikasta, joka on
ollut omiaan olennaisesti vaikuttamaan avustuksen saantiin, määrään tai eh-

töihin, taikka salannut sellaisen seikan tai

4) muutoin kuin 1-3 kohtaan verrattavalla tavalla olennaisesti rikkonut avustuk-

sen käyttämistä koskevia sääntöjä tai tämän päätöksen ehtoja.

ELY-keskus voi määrätä valtionavustuksen maksamisen lopetettavaksi ja jo makse-

tun avustuksen takaisin perittäväksi, jos

1) on aihetta epäillä, että avustusta on käytetty muuhun kuin myönnettyyn tarkoi-
tukseen tai jos saaja on laiminlyönyt ilmoitusvelvollisuutensa,

2) saaja on kieltäytynyt tarkastuksessa luovuttamasta aineistoa tai avustamasta,

3) saaja on lopettanut avustuksen kohteena olevan toiminnan, supistanut sitä

oleellisesti tai luovuttanut sen toiselle,

4) saaja on luovuttanut omistus- tai hallintaoikeuden omaisuuteen joka on han-

kittu valtionavustuksella taikka muuttanut tämän omaisuuden käyttötarkoitus-

ta,

5) saaja on joutunut ulosottotoimenpiteen kohteeksi, selvitystilaan, konkurssiin
taikka saneerausmenettelyyn tai velkajärjestelyyn tai

6) saaja menettelee tosiasiallisesti tässä kohdassa kuvattuihin seikkoihin rinnas-
tettavalla tavalla antamalla avustuksen myöntämiseen, maksamiseen tai käyt-

tämiseen liittyvälle seikalle muun kuin asian todellista luonnetta tai tarkoitusta

vastaavan oikeudellisen muodon.

ELY-keskus voi päätöksellään myös määrätä valtionavustuksen maksamisen lopetet-
tavaksi sekä jo maksetun valtionavustuksen takaisin perittäväksi, jos Euroopan yhtei-
sön lainsäädännössä sitä edellytetään.
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Valtionavustuksen saajan on maksettava palautettavalle tai takaisinperittävälle mää-
rälle valtionavustuksen maksupäivästä korkolain 633/1982 mukaista vuotuista viite-
korkoa.

ELY-keskus voi avustuksen palauttamista ja takaisinperintää koskevissa tapauksissa

päättää, että osa palautettavasta tai takaisin perittävästä määrästä, sille laskettavasta
korosta tai viivästyskorosta jätetään perimättä, jos täysimääräinen palauttaminen tai
takaisinperintä on kohtuuton saajan taloudelliseen asemaan ja olosuhteisiin tai valti-
onavustuksella hankitun omaisuuden laatuun nähden taikka palauttamisen tai takai-
sinperinnän pemsteena olevaan menettelyyn tai olosuhteiden muutokseen nähden.

Erityisen painavasta syystä nämä määrät voidaan jättää kokonaan perimättä.

Jos avustus on myönnetty yhteisesti useammalle saajalle, kaikki saajat vastaavat yh-

teisvastuullisesti avustuksen takaisin maksamisesta ELY-keskukselle.

Palautettava tai takaisin perittävä määrä korkoineen voidaan periä siten, että se vä-
hennetään samalle valtionavustuksen saajalle maksettavasta muusta ELY-keskuksen

myöntämästä avustuksesta.

MUUTOKSENHAKU

Valtionapuviranomaisen päätökseen saa vaatia oikaisua siten kuin hallintolaissa
(434/2003) säädetään.

Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallin-
to-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.

Hallinto-oikeuden päätökseen, joka koskee avustuksen maksatuksen keskeyttämistä
tai takaisinperintää, saa hakea muutosta valittamalla siten kuin hallintolainkäyttölais-
sa säädetään. Hallinto-oikeuden muuhun päätökseen saa hakea muutosta valittamal-
la vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Valtionavustuslaki 688/2001/34 §, muutettu asetuksella 952/2015.

Liikennejärjestelmäpäällikkö Hanna Lindholm

Joukkoliikenteen projektipäällikkö Markus Kivelä

PÄÄTÖS hakijalle

Suoritemaksutta
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Regional Council of Satakunta Lausuntopyyntö 29. l .2018

SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 2
Lausuntopyyntö ehdotusvaiheen aineistosta

Satakuntaliiton maakuntahallitus hyväksyi 22.1.2018 § 13 Satakunnan vaihemaakunta-
kaavan 2 ehdotusvaiheen l aineiston ja päätti pyytää aineistosta lausunnot.

Satakunnan vaihemaakuntakaavassa 2 teemana on energiantuotanto; turve, bioenergiaja

mahdollisesti tuulivoimatuotanto ja aurinkoenergia. Muita teemoja ovat soiden mo-

ninaiskäyttö (kasvuturve, soiden suojelu ja virkistyskäyttö), kauppa, maisema-alueet ja
rakennetut kulttuuriympäristöt. Suunnittelualueeseen kuuluvat kaikki Satakunnan kun-

nat.

Lausuntopyyntö toimitetaan sähköpostitse maankäyttö-ja rakennusasetuksen (MRA 13
§) mukaisesti elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille, jäsenkunnille, kaava-
alueeseen rajoittuvien alueiden maakuntien liitoille, muille keskeisille viranomaisille ja
yhteisöille sekä niille ministeriöillejoita asia koskee.

Lausuntopyyntöaineisto on nähtävänä ja ladattavissa Satakuntaliiton verkkosivuilla
www.satakuntaliitto.fi/ehdotuslvmk2. Muut kaavan aineistot ovat Satakuntaliiton verk-

kosivuilla www.satakuntaliitto.fi/vmk2. Pyydettäessä aineisto toimitetaan myös paperi-
tulosteina. Lausunto pyydetään toimittamaan Satakuntaliiton maakuntahallitukselle
osoitteeseen, Satakuntaliitto, Maakuntahallitus, PL 260, 28101 Pori tai kirjaa-
mo@satakunta.fi.

Pyydämme lausuntoa jakelussa mainituilta tahoilta Satakunnan vaihemaakunta-

kaavan 2 ehdotuksesta 29.3.2018 mennessä.

SATAKUNTALIITTO

Maakuntahallitus

Lisätietoja!

Aineistopyynnöt;

Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää, puh. 044 711 4382
paivi.liuska-kankaanpaafSisatakunta.fi
Maakunta-arkkitehti Susanna Roslöf, puh. 044 711 4334

susanna.roslof(%satakunta.fi
Maakuntainsinööri Anne Nummela, puh. 044 711 4317

anne.nummela(S).satakunta.fi

Ympäristöasiantuntija Anne Savola, puh. 050 596 1362
anne.savola(%satakunta.fi
Liikennesuunnittelija Ville Turunen, puh. 044 711 4363
ville,turunen(%satakunta.fi

Suunnitteluassistentti Virpi Sipari, puh, 044 711 4375
virpi,sipari(%satakynta.fi

Vaihde: (02) 620 4300 - Postiosoite: PL 260, 28101 PORI - Käyntiosoite: Pohjoisranta 11 D, 28100 PORI
www.satakuntaliitto.fi
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Lausuntopyynnön jakelulista

Satakunnan kunnat
Satakunnan naapurikunnat
Varsinais-Suomen liitto
Pirkanmaan liitto
Pohjanmaan liitto
Etelä-Pohjanmaan liitto
Varsinais-Suomen ELY-keskus

Satakunnan ELY-keskus
Pohjanmaan ELY-keskus
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
Pirkanmaan ELY-keskus
Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Puolustusvoimat
Suomen Turvallisuusverkko Oy
Museovirasto

Satakunnan Museo

Metsähallitus
Suomen Metsäkeskus
Suomen riistakeskus Satakunta
Finavia, Porin lentoasema

Fingrid Oyj
Satakunnan kauppakamari
Rauman kauppakamari
Satakunnan Yrittäjät ry
Prizztech Oy
MTK-Satakunta, metsälinja
MTK-Satakunta ry
ProAgria Länsi-Suomi
Suomen luonnonsuojeluliitto Satakunnan piiri
Suomen luonnonsuojeluliitto Pirkanmaan piiri
Porin lintutieteellinen yhdistys ry

Rauman seudun lintuharrastajat
Satakunnan ammattikorkeakoulu
Porin yliopistokeskus
Geologian tutkimuskeskus
Luonnonvarakeskus

Pyhaj ärvi-instituutti
Ympäristöministeriö
Liikenne-ja viestintäministeriö
Maa- ja metsätalousministeriö
Opetus-ja kulttuuriministeriö
Puolustusministeriö
Sosiaali- ja terveysministeriö
Työ-ja elinkeinoministeriö
Liikennevirasto

Vaihde: (02) 620 4300 - Postiosoite: PL 260, 28101 PORI - Käyntiosoite: Pohjoisranta 11 D, 28100 PORI
www.satakuntaliitto.fi



KARVtA Lausunto

Kunnanhallitus 26.3.2018

Karvian kunta lausuu mielipiteenään 26.3.2018 Satakuntaliitolle

Satakunnan toisesta vaihemaakuntakaavasta seuraavaa:

Maakunnallisesti arvokas maisema-alue

Satakunnan vaihemaakuntakaavan maakunnallisia maisema-alueita koskeva merkintä ja

suunnittelumääräys oli kaavan valmisteluvaiheen aineistossa kirjattu muotoon

MAAKUNNALLISESTI ARVOKAS MAISEMA-ALUE

Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet.

SUUNNTTTELUMÄÄRÄYS

Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otettava huomioon alueen kokonaisuus, erityispiirteet ja omlnaisluonne siten, että
edistetään niihin liittyvien arvojen säilymistä Ja kehittämistä mukaan lukien avoimet viljelyalueet

Kaikista aluetta tai kohdetta koskevista suunnitelmista ja hankkeista, jotka oleellisesti muuttavat vallitsevia olosuhteita, tulee
museoviranomaiselle varata mahdollisuus lausunnon antamiseen.

Kohteen ja siihen olennaisesti kuuluvan lähiympäristön suunnittelussa on otettava huomioon kohteen kulttuuri-, maisema-, luonto-ja

ympäristöan/ot sekä huolehditta va, ettei toimenpiteillä ja hankkeilla vaaranneta tai heikennetä edellä mainittujen arvojen säilymistä.

Satakunnan maakuntahallituksen 10.1.2018 esittämä korjattu merkintä ja

suunnittelumääräys:

MAISEMALLISESTI TÄRKEÄ ALUE

Merkinnällä osoitetaan maakunnan erityisominaisuukslln perustuvat maisemallisesti tärkeät alueet,

SUUNNTTTELUMMRÄYS

Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otettava huomioon alueen kokonaisuus, erityispiirteet ja ominaisluonne siten, että
edistetään niihin liittyvien arvojen säilymistä ja kehittämistä.

Kaman kunta Puh, (02) 5727 90 karvia@kama.fi

Kylä-Karvlantle 17 www.karvia.fi

39930 Kama
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Karvian kunta pysyy edelleen kannassaan siitä/ että voimassa olevassa maakuntakaavassa

Karviaan määritetty maisema- ja kulttuurialue on laajuudeltaan riittävä turvaamaan

maakuntakaavatasolla maisemallisia an/oja Karvian kunnassa. Alueen, joka toisessa

vaihemaakuntakaavassa on esitetty uudeksi maisema-alueeksi Kamassa/ ei koeta

sisältävän siinä määrin erityisiä maisemallisia arvoja, että sitä olisi maakuntakaavassa

tarpeen eritellä maisemallisesti erityiseksi alueeksi,

Karvian kunta toteaa kuitenkin, että Satakuntaliiton esittämä korjattu merkintä ja sen

suunnittelumääräys muuttaa tilannetta merkittävästi. Merkintä on riittävän yleispiirteinen

ja joustava, jotta nykyiset ja mahdolliset tulevat alueella asuvat kuntalaiset uskaltavat
luottaa siihen/ että vastuu maankäytön suunnittelusta ja rakentamisalueiden

osoittamisesta pysyy kunnallisen päätöksenteon piirissä. Tämä on ollut

vaihemaakuntakaavan suunnittelun aikana merkittävin kuntalaisten esittämä huoli.

Kaavamerkintä ei myöskään suoraan sulje pois vaihtoehtoisen energiamuotojen
rakentamista. Muutettu merkintä osoittaa, että huolensa esittäneitä kuntalaisia on

kuunneltu.

Näin ollen Karvian kunta toteaa/ että mikäli vaihemaakuntakaavassa on tarpeen

osoittaa Karviaan alueita maisemallisten arvojen perusteella, on

maisemallisesti tärkeä alue suunnittelumääräyksineen kuntakuvan ja

kuntalaisten kannalta hyväksyttävissä oleva kaavamerkintä.

Jatkossa Karvian kunta toivoo, että mikäli jatkossa Satakuntaliiton kautta suoritetaan

alueiden erityispiirteiden arviointia tai muita tutkimuksia, joita suoraan käytetään

maakuntakaavoituksessa, otettaisiin kuntaan ajoissa yhteyttä ja kerrottaisiin selkeästi,

mihin arvioinnin tuloksia tullaan tulevaisuudessa käyttämään. On koettu, että esitetyn
aluerajauksen perusteena oleva "Katson maalaismaisemaa" -maisemainventointi ei ole

aikanaan saanut riittävää huomiota kuntien viranhaltijoiden tai kuntalaisten keskuudessa,
koska ei ole kerrottu tutkimustulosten toimivan suoraan maakuntakaavoituksen aineistona,

Selkeällä, avoimella lähestymisellä alueen asukkaiden näkemys saataisiin kuuluviin jo

varhaisessa vaiheessa, ja asukkailla olisi parempi mahdollisuus osallistua

asuinympäristöönsä liittyviin asioihin.

Karvian kunta Puh. (02) 5727 90 karvia@karvia.fi

Kylä-Karviantie 17 www.karvia.fi

39930 Karvia



KARVtA
Kunnanhallitus

Turvetuotantoalueet

Lausunto

26.3.2018

Satakunnan maakuntakaavassa on Satakuntaan merkitty turvetuotantoalueita E03 ja E04

noin 10 OOOha. Vaihemaakuntakaavan 2 valmisteluaineisfcoissa uusia turvetuotantoa lueita

E05 oli merkitty noin 3 700ha ja alueita E06 noin 150ha, mutta ehdotusvaiheessa uusien

alueiden määrä on enää 3 300ha. Pohjois-Satakuntaan osoitettujen turvetuotantoalueiden

pinta-ala on ehdotusvaiheessa laskenut valmisteluvaiheesta/ Karvian osalta muutoksia ei

ole tapahtunut,

Maakuntakaava

VMK2 valmistelu

VMK2 ehdotus
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Turvetuotantoyrittäjien mukaan valtaosa Kan/ian sekä Pohjojs-Satakunnan

turvetuotantoalueista on poistumassa käytöstä vuoteen 2035 mennessä. Jotta

turvetuotanto olisi tulevaisuudessakin mahdollista, tulisi maakuntakaavassa osoittaa
enemmän uusia turvetuotantoa l u ei ta. Maakunnallisesti uusien turvetuotantoalueiden tarve

on noin 10 - 15 OOOha/ josta Pohjois-Satakunnan osuus noin 4 OOOha.

Karvian kunta toteaa, että turvetuotannolle osoitetut alueet toisessa

vaihemaakuntakaavassa ovat liian vähäiset poistuvaan tuota ntoalueeseen
nähden, eikä osoitetuilla tuotantoalueilla pystytä korvaamaan tuotannosta

poistuvaa alaa. Tuotantoalueiden määrän nähdään olevan liian vähäiseksi mitoitettuja

Karviassa ja Pohjois-Satakunnan seutukunnassa. Turvetuotannon aloittaminen vaatii joka

tapauksessa ympäristöluvan, ja vaikka turvetuotanto voidaan aloittaa myös kaavan ns.

valkoisilla alueilla, jää kaavoitusjärjestelmän keskeinen tavoite, maankäytön ohjaaminen,

toteutumatta Pohjois-Satakunnan osalta/ mikäli alueelle ei vaihemaakuntakaavassa

osoiteta riittävästi uusia turvetuotantoon soveltuvia alueita. Turvetuotantokäyttöön

soveltuvien alueiden an/iointia on suoritettu poissulkevalla menetelmällä, jonka kriteereitä

pidetään hyvin tiukkoina.

Turvetuotannolla on vahvat perinteet Pohjois-Satakunnan alueella, ja sen työllistävä

vaikutus tällä harvaan asutulla seudulla on merkittävä. Työllistävä vaikutus kohdistuu

erityisesti alueella asuviin nuoriin. Valtakunnallisestikin erittäin tärkeää edistää ja ylläpitää

Karvian kunta
Kylä-Karviantie 17

39930 Kama

Puh,(02) 5727 90 karvia@karvia.fi

www.karvia.fi
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kotimaisen energiantuotannon mahdollisuuksia. Karvian kunta pitää tärkeänä, että

turvetuotantoalueiden määrityksessä tehdään jatkuvaa, tiivistä yhteistyötä

paikallisten turvetuotannon toimijoiden kanssa.

Satakunnan toisesta vaihemaakuntakaavasta löytyy turvetuotantoa koskeva yleismääräys:

TURVETUOTANTO

SUUNNnTELUMMRÄYS

Turvetuotannon alueita suunniteltaessa on otettava huomioon valuma-alueen turvetuotantoalueiden yhteisvaikutus vesistöihin ja

valuma-alueen kokonaiskuormitus sekä alueelle kohdistuvien vesienhoitosuunnitelmien ja toimenpideohjelmien tavoitteet. Tarpeen
vaatiessa samanaikaisesti käytössä olevien alueiden määrää on rajoitettava niin, että vesien tilaa koskevat tavoitteet voidaan saavuttaa,
Lisäksi tun/etuotantoalueen käytön suunnittelussa on otettava huomioon toiminnan vaikutukset liikenteeseen, luontoon ja
kulttuuriympäristön ja arkeologisen kulttuuriperinnön arvoihin sekä vältettävä näille aiheutuvia haitallisia vaikutuksia,

Turpeenottoon soveltuvan alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa turpeenottoalue on rajattava riittävän etäälle läheisestä
vakituisesta ja loma-asutuksesta niin, että vältytään turpeenoton haitallisilta, ihmisiin kohdistuvilta melu-ja pölyvaikutuksilta.

Kyseinen määräys on laaja-alainen ja tarkka/ ja se vaikeuttaa huomattavasti alueiden
soveltuvuuden arviointia muualla kuin turvetuotantoon osoitetuilla alueilla. Ympäristöluvan

ehtojen myötä suunnittelumääräyksessä mainitut asiat tulevat arvioitua riittävällä tasolla.

Karvian kunta näkee/ että yleismääräys tulee poistaa kaavasta.

Karviassa 26.3,2018

Tarja Hosiasluoma Hanna Vainionpää

Kunnanjohtaja Kunnansihteeri

Karvian kunta Puh. (02) 5727 90 karvia@karvia.fi

Kylä-Karviantie 17 www.karvia.fi

39930 Karvia


