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Elinvoimalautakunta    3/2018 

  
 Kokousaika    Torstai 30.08.2018 klo 18.30 – 21.15  

   

Kokouspaikka   Karvian kunta, kunnanhallituksen kokoushuone 

 

 Saapuvilla olleet jäsenet  Laitila Sami  puheenjohtaja 

   Hautakorpi Esko varapuheenjohtaja 

   Niskala Jorma jäsen 

   Salminen Elina jäsen 

   Anttila Johanna jäsen 

   Niemelä Malle jäsen 

   Rinne Juha  jäsen 

       

 

   

Muut saapuvilla olleet     Hosiasluoma Tarja sihteeri   

    Kangas Kaija kh:n edustaja  

    Ronkainen Kaisamaija maaseutusihteeri 

    Arkko Matti  yritysasiamies 

                      

Poissa    Vaholuoto Sari jäsen 

    Väliaho Ari  jäsen 

            

      

 

    

 Asiat    §:t 22 - 32   

 

 

Pöytäkirja on tarkastettu  Karvian kunnantalo 30.08.2018 

   

     

 

 Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kunnan verkkosivuilla 12.9.2018 
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Ennen kokouksen alkua yrittäjävieraana oli Rami Patokoski.  

 

 

 

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 

EVLTK § 22 

 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 § 23 

 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 Johanna Anttila ja Elina Salminen. 

  



 

 

ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA  

 
EVLTK § 18 

  

 Karvian kuntastrategiassa vuosille 2016-2019 on määritelty yleispiirteisesti 

suuntaviivat elinkeinopolitiikalle. Elinkeinopolitiikan kehittämiseksi olisi kuitenkin 

hyvä laatia erillinen kuntastrategiaan tukeutuva yksityiskohtaisempi 

elinkeinopoliittinen ohjelma. Ohjelman valmistelussa olisi hyvä olla mukana 

yrittäjäyhdistys, yrittäjiä eri toimialoilta (myös maatalousyrittäjät) ja koulun edustus. 

 

 Elinkeinohjelma voisi ajallisesti olla voimassa saman ajan kuin nykyinen 

kuntastrategia. Elinkeino-ohjelmassa tuotaisiin esille mm.  nykytilanne,  paikkakunnan 

vahvuudet ja haasteet, elinkeinopolitiikan päämäärät ja painopistealueet.  

  

 ESITTELIJÄN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Elinvoimalautakunta päättää käynnistää elinvoimaohjelman laadinnan.  

 

PÄÄTÖS: 

 

Elinvoimalautakunta päätti käynnistää elinvoimaohjelman laadinnan.  

 

EVLTK § 24 

 

Elinvoimaohjelmasta on laadittu luonnos, jossa on kuvattu nykytilannetta ja asetettu 

tavoitteita vuosille 2018-2022 ja tarkemmin vuodelle 2019. tarkoituksena on , että ta-

voitteita tarkennettaisiin aina vuosittain talousarvion laadinnan yhteydessä.  

 

Liitteet: 

 

luonnos elinvoimaohjelmasta 

 

 

 ESITTELIJÄN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Elinvoimalautakunta jatkaa elinvoimaohjelman käsittelyä ja antaa evästystä jatkoval-

misteluun.  

 

PÄÄTÖS: 
 

Elinvoimalautakunta jatkoi elinkeinopoliittisen ohjelman käsittelyä ja antoi evästystä  

 jatkovalmisteluun.  

  



 

 

TOTEUMAVERTAILU 01.01.2018-30.6.2018 

 

EVLTK § 25 

 Toteumavertailu on valmistunut ajalta  01.01-30.06 .2018 ja sen mukaan   

elinvoimalautakunnan toimintakuluista on toteutunut 42 %. Koulutus- ja 

markkinointiavustuksia on 30.6.2.2018 mennessä myönnetty 5127,31 euroa.  

 

Liitteet: 

 

 Elinvoimalautakunnan toteumavertailu 01.01.2018-30.06.2018 

 

 ESITTELIJÄN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Elinvoimalautakunta merkitsee 01 – 06.2018 toteutumisvertailun tiedoksi. 

 

   

PÄÄTÖS: 
 

Elinvoimalautakunta merkitsi 01 – 06.2018 toteutumisvertailun tiedoksi. 

  



 

 

MAKSULLISEN LOMITUKSEN TUKEMISEN LAKKAUTTAMINEN 

 

EVLTK § 26 

 

 Karvian kunta on tukenut maatalousyrittäjien maksullista lomitusta 5 € / h korkeintaan 

200 eurolla vuodessa maatalousyrittäjää kohden. Viime vuosina maksullisen 

lomitukseen tukemiseen on myönnetty varoja maaseututoimen toimintakuluista 

seuraavasti: vuonna 2015: 4 689 €, vuonna 2016: 4 724 € ja vuonna 2017: 4 369 €. 

Täysimääräisesti käytettynä kuntakohtainen tuki on mahdollistanut melkein kaksi 

ylimääräistä vapaapäivää vuodessa yrittäjää kohden. 

 

 Lomituspalvelujen johdosta, ohjauksesta sekä valvonnasta vastaa sosiaali- ja 

terveysministeriö (STM). 26.1.2018 STM on pyytänyt kuntia harkitsemaan 

kuntakohtaista lomituksen tukemista. Lomitusmaksujen kuntakohtaiset tuet eivät 

sisälly Euroopan komissiolle ilmoitettuun lomitusjärjestelmään ja on mahdollista, että 

ne tulkittaisiin kielletyksi valtion tueksi. Lopullinen tulkinta tukien 

valtiontuensääntöjen vastaisuudesta kuuluu komissiolle. Takaisinperintätilanteessa 

maatilayrittäjiä ei kuitenkaan suojelisi se, että kuntien vastuulla on varmistaa 

lomituksen asiakasmaksujen tukikelpoisuus. 

 

 

 PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

 Elinvoimalautakunta päättää kuntakohtaisen lomitustuen lakkauttamisesta sekä 

lomitustukeen budjetoitujen varojen käytöstä muuhun työllisyyttä ja maatalousyrittäjiä 

hyödyttävään tukimuotoon. 

  

PÄÄTÖS: 
 

 Elinvoimalautakunta päätti kuntakohtaisen lomitustuen lakkauttamisesta sekä 

lomitustukeen budjetoitujen varojen käytöstä muuhun työllisyyttä ja maatalousyrittäjiä 

hyödyttävään tukimuotoon. Vastaava summa päätettiin varata talousarviossa nuorten 

kesätyöllistämiseen.    

  



 

 

LAINAJYVÄRAHASTON KESÄTYÖNTEKIJÄTUEN KOROTTAMINEN 

 

EVLTK § 27  

 

Lainajyvärahastosta on voinut hakea avustusta kesätyöntekijän palkkaamiseksi 

maatilalle. Tuki on ollut 35 % neljän viikon minimipalkasta. Tämän lisäksi 

karvialaisen nuoren työllistävät maatilat ovat voineet hakea Karvian kunnalta 500 

euron tukea nuoren työllistämiseksi kesällä. 

 

Tänä vuonna kunnan kesätyötukihakemuksista viisi sai kielteisen päätöksen 

määrärahojen niukkuuden vuoksi. Kaikki kielteisen päätöksen saaneista yrityksistä oli 

maatiloja. Tätä perusteltiin maatilojen mahdollisuudella hakea avustusta lainajyvästön 

kautta. Lainajyvärahaston kautta maksettava avustus voi kuitenkin jäädä 500 euroa 

alhaisemmaksi, jolloin maatiloilla ei ole mahdollista saada vastaavaa tukea 

kesätyöntekijän palkkaamiseksi kuin muilla tuenhakijoilla. 

 

 

 PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

 Lainajyvärahaston kautta maksettavan kesätyöntekijäavustuksen laskentaperustetta 

muutetaan niin, että avustus on edelleen 35 % neljän viikon minimipalkasta mutta 

kuitenkin vähintään 500 euroa työllistettävää nuorta kohden. 

 

 

PÄÄTÖS: 
 

 Lainajyvärahaston kautta maksettavan kesätyöntekijäavustuksen laskentaperustetta 

päätettiin muuttaa niin, että avustus on edelleen 35 % neljän viikon minimipalkasta 

mutta kuitenkin vähintään 500 euroa työllistettävää nuorta kohden. 

  



 

 

KUUKAUDEN YRITTÄJIEN VALITSEMINEN SYYS - JOULUKUU JA PALKITTUJEN 
YRITTÄJIEN MUISTAMINEN 

  

EVLTK § 28  
 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  kuukauden yrittäjät syys-joulukuulle 2018.  Kunniakirjat jaetaan 

kaikille valituille kuukauden yrittäjille.  

  



 

 

ELINKEINOPOLIITTINEN MITTARISTO 

  

EVLTK § 29  
 Elinkeinopoliittinen mittaristo  kyselyllä kartoitetaan joka toinen vuosi kuntien ja 

yrittäjien yhteistyötä sekä elinkeinopolitiikan tilaa valtakunnallisesti, alueellisesti ja 

kuntakohtaisesti. Suomen yrittäjien kahdeksas ELPO –kysely toteutettiin 16.2-

16.4.2018. Tuloksiin vastasi 5835 jäsenyrittäjää.  

 

 Koko maan yhteenlaskettu keskiarvo kuntien elinkeinopolitiikasta oli 6,74. Tulos oli 

hieman parempi kuin edellisessä kyselyssä.  Karvia sijoittui kahdeksanneksi alle 

10 000 asukkaan kuntien sarjassa. Karvian keskiarvosana oli 7,81. Erityisesti 

elinkeinopolitiikkaan kohdennetut resurssit, kunnan ja yrittäjien yhteistyö ja kunnan  

päätöksenteon yrityslähtöisyys on Karviassa hyvällä tasolla. Parantamista on mm. 

kunnan viestinnässä ja markkinoinnissa ja koulun ja yritysten välisen yhteistyön 

kehittämisessä.  

 

 ESITTELIJÄN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

 Lautakunta merkitsee ELPO kyselyn tulokset tietoonsa saatetuksi. Kehityskohteisiin 

tulee jatkossa kiinnittää huomiota.  

 

PÄÄTÖS: 

 

 Lautakunta merkitsi ELPO kyselyn tulokset tietoonsa saatetuksi. Kehityskohteisiin 

tulee jatkossa kiinnittää huomiota.  

  



 

 

VAMMAISNEUVOSTON TIEDUSTELU OSATYÖKYKYISTEN 
TYÖLLISTYMISMAHDOLLISUUKSISTA 

  

EVLTK § 30  
 Pohjois-satakunnan vammaisneuvosto on lähettänyt kuntaan tiedustelun alueen 

kunnille osatyökykyisten työllistymismahdollisuuksista. Vammaisneuvosto muistuttaa 

yhdenvertaisuuslaista, joka tuli voimaan 1.1.2015. Työmarkkinakeskusjärjestöt sekä 

sote- ja vammaisjärjestöt ovat allekirjoittaneet julkilausuman, jossa ne sitoutuvat 

etsimään yhdessä ratkaisuja osatyökykyisten työmarkkina-aseman parantamiseen.   

 

 Pohjois-satakunnan vammaisneuvosto tiedustelee, pyrkiikö kunta itse työllistämään 

osatyökykyisiä tai vammaisia. Mikäli kunta itse ei pysty työllistämään, miten kunta 

huomioi ja edesauttaa siinä, että kunnassa olevat yritykset ja/tai yhdistykset 

työllistäisivät ja onko kunnassa jokin palkkio tällaisen henkilön työllistämisestä. 

Vammaisneuvosto tiedustelee myös LEADER avustuksen mahdollisuudesta ja 

koulutusyhteistyöstä esim. Sataedun kanssa.  

  

 Kunnassa on työllistetty osatyökyisiä mahdollisuuksien mukaan ja näin jatkossakin 

toimitaan. Kunta ei saa tietoja osatyökykyisistä henkilöistä vaan heidän on itse oltava 

yhteydessä kuntaan ja tuotava esille toiveita. Kunta pyrkii edesauttamaan 

työntekijöiden ja työpaikkojen kohtaamista , samoin luonnollisesti myös 

osatyökykyisten kohdalla.  

 

 ESITTELIJÄN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

 Elinvoimalautakunta vastaa  Pohjois-Satakunnan vammaisneuvoston kyselyyn 

seuraavasti:  

 

 Kunnassa on työllistetty osatyökyisiä mahdollisuuksien mukaan ja näin jatkossakin 

toimitaan. Kunta ei saa tietoja osatyökykyisistä henkilöistä vaan heidän on itse oltava 

yhteydessä kuntaan ja tuotava esille toiveitaan. Kunta pyrkii edesauttamaan 

työntekijöiden ja työpaikkojen kohtaamista , samoin luonnollisesti myös 

osatyökykyisten kohdalla.  

 

 Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry:ltä saadun tiedon mukaan oikeampi rahoitusmuoto 

tähän olisi ESSR rahoitus.  

  

  

PÄÄTÖS 

 Elinvoimalautakunta päätti vastata  Pohjois-Satakunnan vammaisneuvoston kyselyyn 

seuraavasti:  

 

 Kunnassa on työllistetty osatyökyisiä mahdollisuuksien mukaan ja näin jatkossakin 

toimitaan. Kunta ei saa tietoja osatyökykyisistä henkilöistä vaan heidän on itse oltava 

yhteydessä kuntaan ja tuotava esille toiveitaan. Kunta pyrkii edesauttamaan 

työntekijöiden ja työpaikkojen kohtaamista , samoin luonnollisesti myös 

osatyökykyisten kohdalla.  

 

 Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry:ltä saadun tiedon mukaan oikeampi rahoitusmuoto 

tähän olisi ESSR rahoitus.  



 

 

  

  



 

 

MUUT ASIAT 

 

EVLTK § 31 Elinvoimalautakunnan  muut asiat: 

 

Jorma Niskala otti esiin teiden huonon kunnon Saran ja Karviankylän 

välillä  sekä Alkkiantien, erityisesti Parkanon puolisella osuudella. 

Alkkiantien kunnostusta tulisi viedä eteenpäin yhdessä Parkanon kanssa.  

  



 

 

OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS 

 

 

EVLTK § 32  
Pöytäkirjaan ja pöytäkirjasta annettaviin otteisiin liitetään oikaisuvaatimusohje ja 

valitusosoitus. 

 

 

 


