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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 Tarja Kallioniemi ja Olavi Visuri

ELINVOIMALAUTAKUNNAN KOKOUSTYÖSKENTELY V. 2019
EVLTK § 3
Esityslista lähetetään/ laitetaan sähköisesti saataville; elinvoimalautakunnan jäsenille,
yritysasiamiehelle, maaseutusihteerille, kunnanhallituksen puheenjohtajalle,
kunnanhallituksen edustajalle sekä nuorisovaltuuston edustajille. Esityslista
julkaistaan myös kunnan verkkosivuilla. Pöytäkirjan kopiot lähetetään
yritysasiamiehelle, maaseutusihteerille, 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 ensisijaisesti tiistai ja aloittamisaika
klo 18.30.

ELINVOIMALAUTAKUNNAN VUODEN 2019 LASKUJEN JA MAKSATUKSIEN HYVÄKSYJÄT
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 2019:
Kunnanjohtaja

10.000 euroa

PÄÄTÖS:
Elinvoimalautakunta vahvisti seuraavat hankintarajat vuodelle 2019:
Kunnanjohtaja

10.000 euroa

ELINVOIMALAUTAKUNNAN VUODEN 2019 KÄYTTÖSUUNNITELMA

EVLTK § 6
Kunnanvaltuusto on hyväksynyt talousarvion vuodelle 2019 kokouksessaan
12.12.2019. Kunnanhallitus on kokouksessaan 21.1.2019 § 6 antanut vuoden 2019
talousarvion täytäntöönpano-ohjeet.
Ohjeiden mukaisesti lautakuntien tulee hyväksyä talousarvion käyttösuunnitelmat.
Liite: Elinvoimalautakunnan käyttösuunnitelma 2019
ESITTELIJÄN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Elinvoimalautakunta hyväksyy lautakunnan vuoden 2019 käyttösuunnitelman.
PÄÄTÖS:
Elinvoimalautakunta hyväksyi lautakunnan vuoden 2019 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 valitsee tulevat kuukauden yrittäjät helmi-kesäkuulle. Kunniakirjat jaetaan
kaikille valituille kuukauden yrittäjille.

MUUT ASIAT
EVLTK § 8 Elinvoimalautakunnan muut asiat:
Elina Salminen tiedusteli somemarkkinoinnin käynnistämisestä. Tällaista ollaan
parhaillaan työstämässä Willi Karvia Oy:n puitteissa.
Sami Laitila toi esiin talliosakkeen selvittämisen. Tulisi selvittää olisiko sellaiselle
tarvetta.

OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS
EVLTK § 9
Pöytäkirjaan ja pöytäkirjasta annettaviin otteisiin liitetään oikaisuvaatimusohje ja
valitusosoitus.

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Karvian kunta
Elinvoimalautakunta
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet

Liite pöytäkirjaan ja pöytäkirjanotteisiin
Kokouspäivämäärä
12.02.2019

Pykälät
1-9

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat
yksinomaan valmistelua, täytäntöönpanoa tai kokouksen järjestäytymistä (KuntaL 136§)
Pykälät 1-9
Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla, koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n
mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus.
Pykälät
HvalL 3 §:n 1 mom / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla
(pykälät ja valituskieltojen perusteet) ViranhaltijaL § 50
Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen viranhaltija tai työntekijä voi saada asian käsiteltäväksi työnantajan ja
ammattiyhdistyksen välisessä paikallisneuvottelussa kunnallisen pääsopimuksen 8, 10 ja 11 §:n mukaisesti.
Pykälät

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös
on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
kunnan jäsen
Pykälät:
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:
Karvian Elinvoimalautakunta
Kylä-Karviantie 17
39930 KARVIA
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen
lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Pöytäkirja on tietoverkossa nähtävillä 13 _2_.2019
Pöytäkirjanotteet on postitettu
Tiedoksiantaja:

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen ja
valitusaika

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt
oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta
kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella
Kunnallisvalitus (valitusaika 30 päivää), valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Pykälät
Valitusviranomainen, jolle valitus tehdään
Turun hallinto-oikeus
PL 32
20101 TURKU
Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2-4, 20100 Turku
Hallintovalitus (valitusaika 30 päivää), valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Yksittäistä oppilasta koskevat asiat (PoL 42 a §):
Pykälät
Valitusviranomainen, jolle valitus tehdään
Turun hallinto-oikeus
PL 32
20101 TURKU
Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2-4, 20100 Turku

Hankintapäätös

Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista
hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua
(hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo
ylittää hankintalain 15 §:n mukaisen kynnysarvon.
Valitus markkinaoikeuteen (valitusaika 14 päivää), pykälät 53
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
00520 HELSINKI
puh. 010 364 3300
Faksi 010 364 3314
Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi

OIKAISUVAATIMUS-/VALTUSKIRJELMÄN SISÄLTÖ JA TOIMITTAMINEN
Oikaisuvaatimus/valituskirjelmän sisältö

Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmässä on ilmoitettava
-oikaisuvaatimuksen/valitusosoituksen tekijän nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
-päätös, johon haetaan muutosta
-miltä osin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
-muutosvaatimuksen perusteet
Oikaisuvaatimukseen/valituskirjelmään on liitettävä päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai viran

Oikaisuvaatimus/valitusasiakirjojen
toimittaminen

puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta oikaisuvaatimus-/valitusaika on
luettava. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava.
Oikaisuvaatimus-/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimus/valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla oikaisuvaatimus-/valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin
välityksellä. Postiin oikaisuvaatimus-/valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen
oikaisuvaatimus-/valitusajan päättymistä.

