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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 

EVLTK § 1 

 Kuntalain 103 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuuston on päätösvaltainen, kun 

enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. 

 

 

 PÄÄTÖS: 

 

 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  

 

 

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 

 

EVLTK § 2 

 Elinvoimalautakunnan pöytäkirjan tarkastaminen tapahtuu  pääsääntöisesti kokousta 

seuraavana arkipäivänä klo 15 jälkeen kunnantalolla.  Pöytäkirja pidetään julkisesti 

nähtävänä kunnan verkkosivuilla sen jälkeen kun se on tarkastettu.  

 

 

 Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. 

 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Malle Niemelä  ja Esko Hautakorpi. 

  



 

 

ELINVOIMALAUTAKUNNAN KOKOUSTYÖSKENTELY V. 2018 

 

EVLTK § 3 

 Esityslista lähetetään/ laitetaan sähköisesti saataville; elinvoimalautakunnan jäsenille, 

yritysasiamiehelle, kunnanhallituksen puheenjohtajalle, kunnanhallituksen edustajalle 

sekä nuorisovaltuuston edustajille.  Esityslista julkaistaan myös kunnan 

verkkosivuilla.  Pöytäkirjan kopiot lähetetään yritysasiamiehelle, kunnanhallituksen 

puheenjohtajalle ja tilintarkastajille.  Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kunnan 

verkkosivuilla mahdollisimman pian tarkastamisen jälkeen.  Kokouspaikka on pääosin 

kunnantoimiston kunnanhallituksen  kokoushuone ja kokouksia pidetään tarpeen 

mukaan.  

 

 ESITTELIJÄN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kokouspäivä on pääosin tiistai tai torstai ja aloittamisaika klo 18.30. 

 

PÄÄTÖS 

 

Elinvoimalautakunta päätti, että kokouspäivä on pääosin tiistai tai torstai ja aloittamis-

aika klo 18.30. 

 

  



 

 

ELINVOIMALAUTAKUNNAN VUODEN 2018 LASKUJEN JA MAKSATUKSIEN HYVÄK-
SYJÄT  

 

EVLTK § 4 

 ESITTELIJÄN PÄÄTÖSEHDOTUS 

 

Elinvoimalautakunta hyväksyy toimialaansa kuuluvien laskujen hyväksyjät: 

 

Kunnanjohtaja tai kunnansihteeri hyväksyy kaikki elinvoimalautakuntaa koskevat 

laskut.  Kunnanjohtaja tai kunnansihteeri hyväksyy yritysasiamiestä koskevat laskut.  

 

PÄÄTÖS 

 

Elinvoimalautakunta hyväksyi toimialaansa kuuluvien laskujen hyväksyjät: 

 

Kunnanjohtaja tai kunnansihteeri hyväksyy kaikki elinvoimalautakuntaa koskevat 

laskut.  Kunnanjohtaja tai kunnansihteeri hyväksyy yritysasiamiestä koskevat laskut.  

 

  



 

 

ELINVOIMALAUTAKUNNAN ALAISTEN VIRANHALTIJOIDEN HANKINTARAJAT 

 

EVLTK § 5 Hallintosäännön  65 §:n mukaan kukin toimielin vahvistaa viranhaltijoiden 

hankintarajat vuosittain. Hankintarajat tulee vahvistaa tilivelvollisille 

osastopäälliköille sekä toimintayksiköiden esimiehille. 

 

 

 ESITTELIJÄN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Elinvoimalautakunta vahvistaa seuraavat hankintarajat vuodelle 2018: 

 

Kunnanjohtaja 10.000 euroa 

 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Elinvoimalautakunta vahvisti seuraavat hankintarajat vuodelle 2018: 

 

Kunnanjohtaja 10.000 euroa 

  



 

 

ELINVOIMALAUTAKUNNAN VUODEN 2018 KÄYTTÖSUUNNITELMA 

 

 

EVLTK § 6 

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt talousarvion vuodelle 2018 kokouksessaan 

12.12.2017. Kunnanhallitus on kokouksessaan 22.1.2018 § 6 antanut vuoden 2018 

talousarvion täytäntöönpano-ohjeet. 

 

 Ohjeiden mukaisesti lautakuntien tulee hyväksyä talousarvion käyttösuunnitelmat. 

 

 Liite: Elinvoimalautakunnan  käyttösuunnitelma 2018 

 

 ESITTELIJÄN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

 Elinvoimalautakunta hyväksyy lautakunnan vuoden 2018 käyttösuunnitelman. 

 

PÄÄTÖS: 
 

 Elinvoimalautakunta hyväksyi lautakunnan vuoden 2018 käyttösuunnitelman. 

 

 



 

 

  



 

 

KUUKAUDEN YRITTÄJIEN VALITSEMINEN HELMI - KESÄKUU JA PALKITTUJEN 
YRITTÄJIEN MUISTAMINEN 

  

EVLTK § 7  
 Kuukauden yrittäjän valitseminen on osoittautunut hyväksi käytännöksi, 

 jota on toteutettu jo huhtikuusta 2013 lähtien. Ylä-Satakuntalehti- ja Kankaanpään 

Seutu lehdet ovat tehneet juttuja yrittäjistä. Valitun yrittäjän on  mahdollista saada 

www-sivuilleen linkki kunnan sivuilta, tämä markkinoi ja tekee yrittäjää 

tunnetummaksi. Kuukauden karvialaisen yrittäjän esittely on näin näkyvää ja 

tehokasta.  

 

 ESITTELIJÄN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

 Lautakunta valitsee tulevat kuukauden yrittäjät. Kunniakirjat jaetaan kaikille valituille 

kuukauden yrittäjille.  

 

PÄÄTÖS: 

 

  

 Lautakunta valitsi tulevat kuukauden yrittäjät elokuuhun saakka. Kunniakirjat jaetaan 

kaikille valituille kuukauden yrittäjille.  

 

  



 

 

VALTUUSTOALOITE:  YRITTÄJYYDEN TUKEMINEN 

 
KH 22.01.2018 §14 

 

 Valtuutettu Jaakko Hietaluoma jätti seuraavansisältöisen kirjallisen aloitteen: 

 

Karvian kunnan linja elinkeinopolitiikassa on edelleen hiukan hakusessa.  

 

Meillä on muutamia ns. ennakkotapauksia joissa on yritetty linjata kunnan 

mahdollisuuksia tulla yrittäjiä vastaan heidän investoinneissaan.  

 

Nämä linjaukset kohdistuvat pelkästään taajaman sisäpuolella ja kaava-

alueella toimiviin yrittäjiin.  

 

Mielestäni olisi enemmän kuin kohtuullista että myös haja-asutusalueella 

toimivat ja sinne investoivat yrittäjät saisivat jotain vetoapua kunnalta. 

 

Elinkeinorakentamisesta kertyvät rakennuslupamaksut ovat kunnan 

tulopuolella marginaalierä, kun taas investoivalle yrittäjälle niistä luopuminen 

olisi tervetullut kädenojennus ja kannuste yrittäjyyteen kunnan taholta.  

 

Eritoten kun ison investoinnin jälkeen kunta muistaa yrittäjää seuraavat vuodet 

kohonneilla kiinteistöveromaksuilla. 

 

Siksi esitänkin että Karviassa poistetaan elinkeinotoimintaan kohdistuvat 

rakennuslupa- ja valvontamaksut. 

 

Karviassa 16.3.2017 Jaakko Hietaluoma 

 

Hietaluoman aloite annetaan eteenpäin valmisteltavaksi. 

 

TOIMENPITEET  
 

Aloite toimitettiin elinkeinolautakunnan ja rakennuslautakunnan 

valmisteltavaksi.  

  

 
Teknltk 4.12.2017 

§ 108 

KUNNANRAKENNUSMESTARIN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

Tekninen lautakunta esittää, että elinkeinotoimintaan liittyvien rakennusten rakennus-

lupa- ja valvontamaksujen poistamisen sijaan kunnan elinkeinojen edistämisestä vas-

taava elinvoimalautakunta alkaa myöntää rakennuslupa- ja valvontamaksua vastaavaa 

avustusta elinkeinotoimintaa varten rakentamaan ryhtyvälle yrittäjälle.  

Tekninen lautakunta päättää siirtää asian elinvoimalautakunnan valmisteltavaksi ja 

toimittaa elinvoimalautakunnalle taustatietoja elinkeinorakentamisen rakennuslupa-

maksujen suuruudesta ja rakentamisen määrästä. Lautakunta kehottaa ottamaan huo-

mioon, että elinkeinorakentamista on monenlaista, ja onkin syytä pohtia, onko esimer-

kiksi energiantuotantolaitosten, kuten tuulivoimaloiden osalta syytä jakaa avustuksia. 



 

 

Myös hankkeen paikallisuutta on syytä tarkastella, kuin myös sitä, ettei avustuksella 

aiheuteta merkittävää kilpailuetua eri yritysten kesken.  

PÄÄTÖS:  

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

 

EVLTK § 8 Asiaa käsiteltiin elinvoimaseminaarissa 8.2.2018, mutta asiaa ei siellä linjattu. 

Kunnanjohtaja on saanut ELY.ltä selvitystä kunnan maksaman tuen vaikutuksista 

mahdolliseen investointitukeen. Mikäli kunta tukee samaa hanketta, johon saadaan 

investointitukea, vähennetään kunnan  maksama tuki investointituesta.  Tuki ei näin 

ollen hyödytä yrittäjää, mikäli se kohdistuu samaan hankkeeseen, mihin muutoinkin 

saadaan investointiavustusta.   

  

ESITTELIJÄN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

 Lautakunta keskustelee valtuustoaloitteesta ja lähettää asian edelleen kunnan 

hallitukselle tiedoksi.  

 

PÄÄTÖS: 

 

 Lautakunta keskusteli valtuustoaloitteesta ja päätti, ettei uusia rakentamiseen liittyviä 

tukimuotoja ole mahdollista ottaa käyttöön muiden julkisten tukien tukiehtojen 

vuoksi. Elinvoimalautakunta kuitenkin jatkaa tukiehtojen selvittelyä. 

Elinvoimalautakunta lähettää asian edelleen kunnan hallitukselle tiedoksi.  

  



 

 

KUNNAN TUKIMUODOT YRITTÄJILLE 

  
ELLTK § 8 

 

 Kunta myöntää tukea sekä markkinointiin, että yrittäjän toimialaan liittyvään 

koulutukseen kunnassa toimiville yrityksille. Tuen määrä tällä hetkellä on 50 % 

verottomista kustannuksista, kuitenkin enintään 500 euroa/ yritys. Vuoden 2016 on 

varattu 8000 euroa tähän tukimuotoon.  

 

 Talousarvioon varattiin lisäksi 5000 euron määräraha palveluseteliä varten. 

Palveluseteli on mahdollista myöntää kunnan alueella toimiville yrityksille, maatiloille 

tai yksityisille henkilöille. Palveluseteleitä voidaan myöntää max 500€, tarvittava 

määrä seteleitä / saaja / vuosi. Saaja voi olla yritys, maatila tai yksityinen henkilö, joka 

harjoittaa yritystoimintaa tai aloittaa yritystoiminnan Karviassa. Palveluseteliä ei 

myönnetä ainoastaan maataloustuotantoa harjoittavalle maatalousyrittäjälle. 

 

Palvelusetelin myöntämisestä päättää tapauskohtaisen harkinnan perusteella 

elinkeinoasiamies tai kunnanjohtaja, joka arvioi palvelutarpeen ja tekee 

palvelusetelipäätöksen. Elinkeinoasiantuntija määrittelee asiakkaan kanssa 

hankittavan palvelun, minkä jälkeen asiakas valitsee palveluntuottajan. Saatuaan 

palvelusetelipäätöksen asiakas valitsee ja tilaa palvelun.  

 

Palveluseteli on voimassa palvelusetelipäätöksessä määriteltyyn palveluun tai 

palveluihin. Palvelusetelin tarjoaman ajan ylittävästä konsultoinnista tai asiakkaalle 

tehtävistä muista palveluista sopivat asiakas ja palveluntarjoaja keskenään, eikä kunta 

ole niiden kustannuksista miltään osin vastuussa. 

 

Palvelun tuottaja raportoi neuvonnan jälkeen kuntaa neuvonnan tuloksista 

määrämuotoisella lomakkeella ja laskuttaa palvelusetelin arvon Karvian kunnalta. 

Kunta pyytää myös asiakkaalta arvion neuvonnan tuloksekkuudesta. 

  

 Palvelusetelillä tuotettavat palvelut: 

1.Yrityksen perustamisprosessin erityiskysymykset (verotus, apporttiomaisuus, 

sopimukset, selvitykset, yhtiöjärjestykset ja -sopimukset) 

 2.Yritysmuodon muutokset 

 3.Hinnoittelu  

 4.Energianeuvonta 

 5.Hallitustyöskentelyn ja johtamisen kehittäminen 

 6.Omistajanvaihdos 

 

Palvelusetelin arvo on enintään 500 euroa, jolla kunta vastaa palvelutapahtumista, 

mahdollinen lisäkustannus jää asiakkaan vastuulle.  Palveluseteli on voimassa 3 kk 

myöntämisestä.  

 

Näiden lisäksi kunta maksaa kesätyöllistämistukea yrittäjille, jotka ovat työllistäneet 

karvialaisen nuoren vähintään 4 viikon ajaksi, vähintään 6 tunnin päivittäisellä 

työajalla. Tuen suuruus on 500 euroa kesätyöntekijää kohden. Tuki maksetaan 

jälkikäteen toteutuneiden työsuhteiden perusteella. Talousarvion varattiin määräraha 

15 nuoren työllistämistä varten.  

 



 

 

Rahallisen tuen lisäksi kunta järjestää koulutusta yrittäjien toiveiden pohjalta. 

Esimerkiksi 30.1.2016 järjestettiin markkinointikoulutusta.  

.  

 

 ESITTELIJÄN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

 Lautakunta merkitsee tiedoksi käytettävät tukimuodot ja päättää tarkemmista ehdoista 

tukien myöntämiselle.  

  

PÄÄTÖS: 

 

 Elinkeinolautakunta päätti täsmentää  tukiehtoja siten, että markkinointi-  ja 

koulutusavustus sekä avustusta palvelusetelien hankintaan  myönnetään 50 % 

verottomista kustannuksista ja myönnettävä tuki on enintään 1000 euroa/yritys 

vuodessa. Palveluseteliä voidaan käyttää myös markkinoinnin kehittämiseen ja 

asiakkuuksien kartoitukseen tai muuhun yrityksen kehittämiseen liittyvään toimintaan 

Ne tulee käyttää sen kalenterivuoden aikana, jona ne on myönnetty.  

Tuettavan yrityksen kotipaikkana  tulee olla Karvia. Avustukset myönnetään 

kunnanjohtajan viranhaltijapäätöksellä  ja  niitä myönnetään varattujen määrärahojen 

puitteissa.  

 

EVLTK § 9  
Yritystukia on myönnetty vuonna 2017 yhteensä  7912,13 euroa. Tukea myönnettiin 

markkinointiin ja koulutukseen. Tukea sai kaikkiaan 12 yritystä.   Kesätyöllistämiseen 

myönnettiin tukea 7500 euroa.  

 

 ESITTELIJÄN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

 Lautakunta merkitsee tiedoksi myönnetyt avustukset ja keskustelee tukimuotojen  

 kehittämisestä ja tukiehdoista.  

 

PÄÄTÖS: 

 

 Lautakunta merkitsee tiedoksi myönnetyt avustukset. Elinvoimalautakunta päätti 

jatkaa muita osin tukikäytäntöä nykyisellä pohjalla, mutta teki kaksi täsmennystä 

ehtoihin. Koulutusavustus ei koske lakisääteiseen koulutukseen osallistumista. 

Kesätyöllistämistukea voidaan maksaa mikäli tukiehtojen edellytyksenä oleva 120 

tuntia täyttyy touko - elokuun välisenä aikana. Tukiehtojen markkinointia tulee 

tehostaa.   

 
 

  



 

 

LAINAJYVÄSTÖN KESÄTYÖNTEKIJÄAVUSTUKSEN EHTOJEN TARKASTELU 

 
 
EVLTK § 10 

Lainajyvärahastosta on myönnetty maatiloille avustusta kesätyöntekijän 

palkkaamiseen. Ehtoina avustukselle on ollut työntekijän ikä 15-21 vuotta ja vähintään 

kuuden tunnin työpäivä neljän viikon ajan. Avustusta on myönnetty 30 % kuukauden 

aikana maksetusta minimipalkasta (v. 2017 enintään 10,44 €/ h). 
Lainajyvästön kesätyöntekijäavustus ei ole poissulkenut Karvian kunnalta haettavaa 

kesätyöntekijäavustusta. 

 

 ESITTELIJÄN PÄÄTÖSEHDOTUS:  

 

Elinvoimalautakunta keskustelee ja päättää lainajyvärahastosta haettavan 

kesätyöntekijäavustuksen ehdoista. 

 

PÄÄTÖS: 

 

 Elinvoimalautakunta päätti että lainajyvärahastosta haettavan 

kesätyöntekijäavustuksen ehtojen suhteen muilta osin jatketaan nykyisen käytännön 

pohjalta, mutta myös lainajyvästöstä haettavaa kesätyöntekijäavustusta voidaan 

maksaa mikäli tukiehtojen edellytyksenä oleva 120 tuntia täyttyy touko - elokuun 

välisenä aikana.  

 

  



 

 

KARVIAN EDUSTAJAN NIMEÄMINEN MAATALOUSHALLINNON 
YHTEISTYÖRYHMÄÄN 

 
 

 

EVLTK § 11 

Elinvoimalautakunnankokouksessa 12.10.2017 lautakunta päätti pyytää valitsemansa 

edustajan suostumusta tehtävään. Joonas Suominen on lupautunut tehtävään. Seuraava 

yhteistyöryhmän kokous järjestetään 13.3.2018. 

 

 ESITTELIJÄN PÄÄTÖSEHDOTUS:  

 

 Elinvoimalautakunta merkitsee asian tiedoksi. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

 Elinvoimalautakunta merkitsi asian tiedoksi. 

 

  



 

 

ASIANTUNTIJAILTA MAATILOJEN MONIALAISTAMISESTA JA MAASEUDUN 
YRITYSTOIMINNASTA 

 

 

 
EVLTK § 12 

Karviassa 8.2.2018 järjestetyssä elinvoimaseminaarissa keskusteltiin alueen eri 

elinkeinojen mahdollisuuksista tulevaisuudessa. Alueen elinkeinoihin vaikuttanee 

mm. suunnitelmat Geoparkista. Karvian yrittäjille (myös maatalousyrittäjille) tulisi 

tiedottaa Geoparkista ja siihen liittyvistä yritystoiminnan mahdollisuuksista alueella. 

Samassa yhteydessä olisi mahdollisuus käsitellä maaseudun yritystoiminnan 

erityispiirteitä ja maatilojen monialaistamiseen liittyviä asioita. Yhä kasvava joukko 

Suomen maatiloista on monialaisia. Suuri osa monialaisten tilojen toimialoista liittyy 

tiiviisti maataloustuotantoon, mutta osa toimialoista palvelee enemmänkin mm. 

matkailua ja hyvinvointialaa.  

 

ESITTELIJÄN PÄÄTÖSEHDOTUS:  

 

Elinvoimalautakunta keskustelee asiantuntijaillan järjestämisestä ja ehdottaa 

koulutuksessa käsiteltäviä aiheita. 

 

PÄÄTÖS: 

 

Elinvoimalautakunta päätti että asiantuntijailta järjestetään viimeistään toukokuun 

alkuun mennessä.   

  



 

 

MUUT ASIAT 

 

EVLTK § 13 Elinvoimalautakunnan  muut asiat: 

 

28.2 klo 14 pidetään rekrytilaisuus, johon paikalle tulee mm. Alvarin Metalli Oy:n ja 

Raiselift Oy:n edustaja kertomaan yrityksen työllisyysnäkymistä.  Marko Aittamäki 

Sataedusta kertoo metallialan koulutusmahdollisuuksista ja Eino Mäkinen Satakunnan 

TE-toimistosta kertoo työvoimakoulutuksesta. Paikalle toivotaan erityisesti tällä het-

kellä työttömänä tai lomautettuna olevia henkilöitä, joita kiinnostaisi ammatillinen 

uudelleen koulutus. (Täsmennyksenä esityslistalla olleeseen että yrityksistä mukana 

ovat ainakin Alvarin Metalli Oy ja Konto Oy) 

 

Jorma Niskala esitti, että elinvoimalautakunnan kokouksiin voitaisiin kutsua yrittäjiä 

mukaan.  

 

Matti Arkko esitteli ajatuksia uusista tukimuodoista sekä otti esiin elinkeino-ohjelman 

laatimisen. Hän jätti lautakunnalle tutustuttavaksi ajatuksia molemmista aihepiireistä.  

 
  
  



 

 

OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS 

 

EVLTK § 14  
Pöytäkirjaan ja pöytäkirjasta annettaviin otteisiin liitetään oikaisuvaatimusohje ja 

valitusosoitus. 

 

 

 


