Elinvoimalautakunta

2/2019

Kokousaika

Tiistai 2.4.2019 klo 18.30 – 20.01

Kokouspaikka

Kunnanhallituksen kokoushuone

Saapuvilla olleet jäsenet

Laitila Sami
Hautakorpi Esko
Anttila Johanna
Niemelä Malle
Rinne Juha
Salminen Elina
Vaholuoto Sari
Väliaho Ari

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja, poistui 19.55
jäsen, poistui 19.55
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Muut saapuvilla olleet

Hosiasluoma Tarja
Kangas Kaija
Arkko Matti

sihteeri
kh:n edustaja
yritysasiamies

Poissa

Niskala Jorma

Asiat

§ 10 - 17

Pöytäkirja on tarkastettu

Karvian kunnantalo 2.4.2019

Pöytäkirja on ollut
yleisesti nähtävänä

Kunnan nettisivuilla 7.6.2019

SISÄLLYSLUETTELO:
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

3

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN

3

TOIMINTAKERTOMUKSET VUODELTA 2018

4

TOTEUMAVERTAILU 01.01.2019-28.2.2019

5

LISÄMÄÄRÄRAHA YRITTÄJÄKURSSILLE OSALLISTUVIEN TUKEMISEEN

6

MARJASUON KYLÄTALOTOIMIKUNNAN AVUSTUSANOMUS LAINAJYVÄRAHASTOLLE

8

MUUT ASIAT

9

OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS

10

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
EVLTK § 10
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 § 11
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:
Pöytäkirjantarkistajiksi valittiin Juha Rinne ja Malle Niemelä

TOIMINTAKERTOMUKSET VUODELTA 2018
EVLTK § 12
Kunnan tilinpäätökseen liitettävän toimintakertomuksen laatimista varten toimielimiä
on pyydetty tekemään toteutumisvertailu sekä muu kertomusosa.
Kunnanjohtaja, elinkeinoasiantuntija Matti Arkko ja maaseutusihteeri Niina Ylineva
ovat valmistelleet toimintakertomuksen vuodelta 2018. Työpajan ja
kierrätyskeskuksen osuuden toimintakertomukseen on valmistellut Kankaanpään
Aikuiskoulutussäätiön toiminnanohjaaja Niina Veko.

Liite: toimintakertomus ja toteutumisvertailu 2018
ESITTELIJÄN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Elinvoimalautakunta hyväksyy tilinpäätökseen liitettävän toimintakertomuksen vuodelta 2018 ja toimittaa sen kunnanhallitukselle.

PÄÄTÖS:
Elinvoimalautakunta hyväksyi tilinpäätökseen liitettävän toimintakertomuksen vuodelta 2018 ja toimittaa sen kunnanhallitukselle.

TOTEUMAVERTAILU 01.01.2019-28.2.2019
EVLTK § 13
Toteumavertailu on valmistunut ajalta 01.01-28.02.2019 ja sen mukaan
elinkeinolautakunnan toimintakuluista on toteutunut 15,4 %. Koulutus- ja
markkinointiavustuksia ei ole 28.2.2019 mennessä myönnetty.
Liitteet:
 Elinvoimalautakunnan toteumavertailu 01.01.2019-28.02.2019
ESITTELIJÄN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Elinvoimalautakunta merkitsee 01 – 02.2019 toteutumisvertailun tiedoksi.

PÄÄTÖS:
Elinvoimalautakunta merkitsee 01 – 02.2019 toteutumisvertailun tiedoksi.

LISÄMÄÄRÄRAHA YRITTÄJÄKURSSILLE OSALLISTUVIEN TUKEMISEEN
EVLTK § 14
Sataedu järjesti syksyllä 2017 yrittäjäkoulutusta. joka oli tarkoitettu niille, jotka
aikovat perustaa yrityksen. Kurssi soveltui myös toimiville yrityksille
täydennyskoulutuksena. Kurssimaksu maksoi silloin 380 euroa opiskelijalta.
Kurssipaikkana oli Karvia.
Kurssi koostui seuraavista aihealueista:

-

-liiketoimintasuunnitelma
-liikeidea ja tuotteistaminen
-markkinointi ja sähköiset toiminnot
-tuotteen ja palvelun hinnoittelu
-laskelmat
-vakuutukset ja riskienhallinta
-verotus
-laskelmat
-verkostoyhteistyö
-rahoitus ja laskelmat
-valmistautuminen onnistuneeseen omistajanvaihdokseen
Kurssille osallistui viimeksi n. 20 henkilöä ja kokemukset siitä ovat olleet positiivisia.
Kunnassa on tällä hetkellä yhteensä 120 lomautettua ja työtöntä. Työpaikkojen
lisäämiseksi tarvitaan osaavia yrittäjiä. Yrittäjäkoulutuksen tukeminen on yksi keino
tukea uusien yritysten syntyä sekä toimivien yritysten toimintaedellytyksiä. Toimivien
yritysten osalta talousarviossa on määräraha koulutuksen tukemiseen. Yritystoimintaa
suunnittelevien osalta ei tällaista määrärahaa ole.
Kurssi olisi mahdollista toteuttaa jälleen Karviassa, mikäli kurssille ilmoittautuisi
vähintään 12 henkilöä. Kurssia on hyvä markkinoida riittävän ajoissa ja kiinnostusta ja
tarvetta tällaiselle kurssille näyttäsi olevan.
ESITTELIJÄN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Elinvoimalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se esittäisi Kunnanvaltuustolle
3000 euron lisämäärärahan varaamista yrittäjäkurssin osallistumismaksun tukemiseen
menokohdalle 4730 001299. Kunta maksaa 50 % tuen yritystoimintaa suunnittelevien
henkilöiden osallistumismaksusta. Tuki maksetaan suoraan koulutuksen järjestäjälle.
PÄÄTÖS:
Elinvoimalautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle, että se esittäisi
Kunnanvaltuustolle 3000 euron lisämäärärahan varaamista yrittäjäkurssin
osallistumismaksun tukemiseen menokohdalle 4730 001299. Kunta maksaa 50 % tuen

yritystoimintaa suunnittelevien henkilöiden osallistumismaksusta. Tuki maksetaan
suoraan koulutuksen järjestäjälle.

MARJASUON KYLÄTALOTOIMIKUNNAN AVUSTUSANOMUS
LAINAJYVÄRAHASTOLLE
EVLTK § 15
Marjasuon Kylätalotoimikunta on lähettänyt avustusanomuksen lainajyvärahastolle
kylätalon rakentamiskustannuksiin liittyen.
Marjasuon kylätalo on perustettu v. 2015 kolmen yhdistyksen yhteistyönä; Marjasuon
Metsästysseura, Marjasuon Pienviljelijäyhdistys ja Karvian Perinnejuoma ry.
Kylätalohankkeen tarkoituksena on saada kylään yhteiset kylätalo-, harrastus-,
koulutus- ja kokoontumistilat yhdistysten omaan toimintaan sekä muille järjestettäviin
tapahtumiin. Tätä varten hankittiin tontti Nummijokitien varresta. Sinne on nyt
rakentunut harrastetila, jossa on keittiö, sauna, pesuhuone, kylmiö,
sahdintekotilat/lihankäsittelytilat ja jokaiselle yhdistykselle omaa varastotilaa.
Lahjoituksena on tontille saatu myös grillikota.
Tontille on siirretty vuonna 2018 lahjoituksena saatu hirsirakennus, josta tehdään
varsinainen kylätalo, johon tulee toimiva keittiötila ja juhlasali. Kylätalon
rakentaminen on hyvässä vaiheessa ahkerien talkoolaisten ansiosta. Omat
asianmukaiset tilat kehittävät kolmen mukana olevan yhdistyksen toimintaa,
innostavat uusia jäseniä mukaan ja takaavat harrastamisen mahdollisuudet koko
kyläyhteisölle. Kylätaloa tullaan vuokraamaan myös ulkopuolisille kokous- ja
juhlatilaisuuksiin, maatalouden erilaisiin koulutustapahtumiin, kerhojen tai kurssien
järjestämiseen, kyläiltoihin tai muihin maaseutua elävöittäviin tapahtumiin.
Rakennusprojektin valmiiksi saattamiseksi kylätalotoimikunta anoo avustusta
puhallusvillan ja ikkunoiden hankinnasta aiheutuneisiin kuluihin. Näistä aiheutui
kustannuksia 3600 euroa.
Liitteet:
 Marjasuon Kylätalotoimikunnan anomus 18.3.2019
ESITTELIJÄN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Elinvoimalautakunta päättää avustuksesta.
PÄÄTÖS:
Elinvoimalautakunta päättää, ettei avustusta lainajyvärahastosta voida myöntää. Kunta
on myöntänyt kohteelle aiemmin avustusta ja Lainajyvärahastoja koskevan
määräyksen mukaan lainajyvärahaston avustusta voidaan myöntää vain maataloutta
edistäviin tarkoituksiin.

MUUT ASIAT
EVLTK § 16

Elinvoimalautakunnan muut asiat:
Esittelijä antaa tilannekatsauksen Willi Karvia Oy:n toiminnasta.
Maaseutusihteerille on tullut tiedustelu, voiko 14 vuotiasta tukea
lainajyvärastosta. Elinvoimalautakunta päätti, että 14 vuotiaan
työllistämiseen voidaan myöntää tukea, kunhan noudatetaan nuorta
työntekijää koskevia ohjeistuksia. Alle 15-vuotiaden työaika saa olla
enintään 7 tuntia, eikä ylitöitä saa tehdä. Koulupäivinä työaika voi olla
enintään 2 tuntia päivässä.

OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS

EVLTK § 17
Pöytäkirjaan ja pöytäkirjasta annettaviin otteisiin liitetään oikaisuvaatimusohje ja
valitusosoitus.

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Karvian kunta
Elinvoimalautakunta
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet

Liite pöytäkirjaan ja pöytäkirjanotteisiin
Kokouspäivämäärä
02.04.2019

Pykälät
10-17

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat
yksinomaan valmistelua, täytäntöönpanoa tai kokouksen järjestäytymistä (KuntaL 136§)
Pykälät 10-14,16-17
Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla, koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n
mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus.
Pykälät 15
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: 15
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 3 _4_.2019
Pöytäkirjanotteet on postitettu 3.4..2019
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.

