Elinvoimalautakunnan toimintakertomus 2019
TOIMINTA
Elinvoimalautakunnan tehtävät ovat kunnan elinvoimaisuuden kehittäminen, eri elinkeinojen edistäminen,
yleinen kehittäminen, yleisen viihtyvyyden edistäminen, kuntamarkkinointi, työmarkkinoiden kehittäminen,
työllisyyden edistäminen sekä asiantuntijana toiminen elinkeinotoiminnan edellytysten parantamiseksi.
Elinvoimalautakunnan kokouksia oli toimintavuonna 3 kertaa. Elinvoimalautakunnan kokouksissa on
vieraillut eri alojen yrittäjiä kertomassa omasta toiminnastaan. Tämä osoittautui hyväksi tavaksi saada tietoja
yrittäjien kuulumista ja toiveista. Elinvoimalautakunta edustaa myös monipuolista asiantuntemusta eri
toimialoista ja kunnan asioista, tämä auttaa paljon elinvoima-asioiden eteenpäin viemistä.
Toimintavuoden aikana pidettiin kunnassa eri teemoilla tilaisuuksia yrittäjille ja kuntalaisille. Pääasiassa
aiheet liittyivät matkailun kehittämiseen ja palveluiden ja tuotteiden kehittämiseen sekä markkinointiin.
Satakunnan yrittäjät esittelivät omistajanvaihdospalveluita. Yritysasiamies menehtyi äkillisesti keväällä ja
tehtävät siirtyivät kunnanjohtajalle. Haasteita aiheutti samaan aikaan tapahtuva Willin Karvian toiminnan
käynnistäminen ja Kulttuurikeskus Skantzin avajaisten järjestely. Kevät oli hyvin kiireinen ja resurssien puute
vaikeutti yhteydenpitoa kaikkiin yrityksiin.
Willi Karvia Oy perustettiin koordinoimaan ja markkinoimaan yritysten palveluita matkailijoille. Willi Karvian
toiminta tukee laajasti niiden yritysten toimintaa, jotka tarjoavat palveluitaan matkailijoille. Toiminnasta on
hyötyä myös yhdistyksille, jotka harjoittavat varainhankintaa palveluita tuottaen tai tapahtumia järjestämällä.
Toiminnalla on iso merkitys elinvoiman kannalta ja myös kokonaisuutena paikkakunnan markkinoinnissa.
Karvian kunta saanut paljon positiivista palautetta ja tapahtumiin osallistuneet henkiltö ovat innostuneet
paikkakunnasta siinä määrin, että jotkut heistä ovat muuttaneet tänne. Myös kiinteistöjä on saatu myytyä
vallinneen positiivisen vireen ansiosta.
Matkailun kehittämissä kunta on mukana yhdeksän muun kunnan kanssa
Lauhanvuori-Hämeenkangas Geoparkki-hankkeessa. Geopark on kansainvälinen ainutlaatuisten geologisten
kohteiden yhteisbrändi. Geoparkit pyrkivät edistämään geomatkailua, geologisen perinnön säilyttämistä,
luonnontieteiden opetusta ja kestävän kehityksen mukaista liiketoimintaa. Evaluaattorit vierailivat
tutustumassa Lauhanvuori- Hämeenkangas Georparkkiin ja kävivät mm. Annen Taidekahvilassa ja
Kulttuurikeskus Skantzissa. Loppuvuonna tuli alustavaa tietoa siitä, että Lauhanvuori-Hämeenkangas
Geoparkille ollaan myöntämässä Geopark status
Kunnanjohtaja on myös ollut yrittäjiin yhteydessä, sekä hanketoiminnan aktivaattorina. Neuvontatyössä on
apuna ja mukana Satakunnassa olevat julkisten asiantuntija ja rahoittaja tahojen toimijat, yhteistyössä
karvialaisten yrittäjien hyväksi. Satakunnan Yrittäjien ja Pro Agrian neuvontapalveluita on myös hyödynnetty.
Kunnalla oli käytössään yritysten toiminnan tukemiseen koulutus, markkinointi- ja nuorten
kesätyöllistämistuki sekä palveluseteli. Kesätyöllistämistukea haettiin hyvin ja samoin markkinointiin yritykset
hakivat ahkerasti tukea. Tukimuodoista on kuitenkin hyvä edelleen tiedottaa. Loppuvuonna järjestettiin
alkavan yrittäjän kurssi ja kaikkiaan kurssilla oli parikymmentä henkilöä, joista suuri osa oli nuoria. Kurssin
käyneistä on kolme perustanut yrityksen. Muilla sen perustaminen siirtyy vähän myöhempään ajankohtaan.
Kankaanpään aikuiskoulutuskeskuksen seudullisen työpajan Valtin sivutoimipisteenä kunnassa toimii
Härkämäellä työllistämistarkoituksessa oleva oma työpaja, kierrätyskeskus sekä Moon Karviasta torimyymälä.
Näillä toimilla pystytään aktivoimaan, työllistämään, pitkäaikaistyöttömiä, harjoittelijoita, kuntoutuvia, sekä
Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän muita asiakkaita. Kunta ja työpaja tekevät yhteistyötä ja
työttömät ovat osallistuneet kunnan järjestämiin informaatiotilaisuuksiin Työttömiä on kuntouttavassa
toiminnassa ja työkokeilussa myös kunnalla ja Kiinteistö Oy Karvian Vuokrataloilla. Kunta on mukana Valtin
järjestämissä yhteistyökokouksissa. Työpaja on hyvä väline aktivoida työttömiä, näin kunta myös vähentää
valtiolle maksettavaa kuntaosuutta pitkäaikaistyöttömien työmarkkinatukimaksujen kuntaosuuksista.
Hallintokunta tekee jatkuvaa ja tuloksellista yhteistyötä muiden kunnan hallintokuntien kanssa.

Toiminta-ajatus:
Elinkeinoelämän edellytysten ja kilpailukyvyn turvaaminen on kuntastrategian ja elinkeino-ohjelman
läpikäyvä menestystekijä. Kunta toimialansa osalta turvaa elinkeinoelämän hyvät toimintaedellytykset ja
kilpailukyvyn. Kehittymiselle ja kasvulle luo perustan aktiivinen maa- ja kaavoituspolitiikka ja yrittäjille
järjestettävällä koulutuksella on iso merkitys. Tämän toteuttamisessa käytetään apuna
toimintaympäristöverkon kaikkia mahdollisia toimijoita. Toimintaympäristö on tulevaisuudessa voimakkaassa
muutoksessa, ja kunnan tulisi visioida miten nämä trendit vaikuttavat kunnan elinkeinojen kehittämiseen.
Yhteiskunnan julkisten kehittäjäorganisaatioiden, sekä yksityisten alan toimijoiden palvelut, tuet ja
mahdollisuudet tulee tunnistaa ja järkiperäisesti hyödyntää Karvian kunnan yritysten ja elinkeinoelämän
hyväksi. Karvia tukee myös elinkeinopolitiikan keinoin kunnan palvelujen säilyttämistä, väestön vähenemisen
lakkaamista, uusien yritysten ja työpaikkojen luomista. Tulevaisuudessa merkittävä osa kunnan
energiatarpeesta tuotetaan uusiutuvilla energialähteillä. Karviasta on muodostunut merkittävä
tuulituotantoalue ja toinen tuulipuisto on rakentumassa lähiaikoina. Matkailun kehittämisellä on paljon
potentiaalia ja siitä on hyötyä hyvin monille yrityksille ja yhdistyksille.
Vuonna 2018 Karviassa oli 253 yritystä. (Satamittari)

Talousarvion sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet:
kpl

Uudet yritykset
Yrityskäynnit
Hankehakemukset
Uudet työpaikat

15
35
5
20

kpl

13 (satamittari v. 2018)
40
3
25 (arvio :lähde Satamittari)

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat tunnusluvut: ( ALV 0%)
toimintamenot: Budjetti elinvoimalautakunnalle vuodelle 2019 oli 451 215€, josta toteutui 386 273,79€.,
budjetista jäi käyttämättä 79 128,72€. Suurin toteutumatta jäänyt erä oli henkilöstömenot, joista
toteutumatta jäi 32164,05€ avustukset yhteisöille, kunnan yritystuet jäi toteutumatta 7 428,90€.
Toimintatulot: Toimintatulot ylittyivät 23 312.49 eurolla. Toimintatuottoja kertyi Pohjois-Satakunnan
Kehittämiskeskuksen purkamisesta sekä nevalyly hankkeen avustuksesta.

Sanallinen perustelu tavoitteiden toteutumisesta:
Toimintavuosi 2019 kului pääosin myönteisissä merkeissä yleisen taloudellisen kehityksen myötä. Metallialan
työpaikkojen määrä lisääntyi, Alvarin Metalli Oy lisäsi henkilökuntaansa. Skaalan toiminta sensijaan on miltei
loppunut Karviassa johtuen yrityksen investoinnin Ylihärmään ja tuotannollisen toiminnan siirtämisen
pääasiassa Ylihärmään ja Kauhavalle. Yritys on velkasaneerauksessa. Enemmistöosuus on myyty
itävaltalaiselle IFN Holding Ag:lle lokakuussa 2017. Karvian toimipiste tulee sulkeutumaan kokonaan.
Yrtyksen toimitiloista toinen myytiin kosmetiikan raaka-ainaetta valmistavalle yritykselle. Sama yritys osti
koulukäytöstä poistuneen Sarvelan koulun. Perustettujen yritysten lukumäärä liikkuu vuosittain 10- 20:n
kappaleen välillä, määrä on pysynyt melko vakioina. Satamittarista tuorein tieto on vuodelta 2018 ja sen
mukaan aloittaneita yrityksiä oli vuonna 2018 13 kpl ja lopettaneita 5 kpl. Yritykset ottavat yhteyttä paljolti
neuvonta- ja hankeasioiden merkeissä. Yritysten yhteinen liikevaihto oli vuonna 2018 noin 75 MM€,
liikevaihto on samaa luokkaa kuin aiempina vuosina. Työllisten määrä oli kunnassa vuoden 2019 lopussa,
994 henkilöä, trendi on hitaasti laskeva väestön vähenemisen myötä. Työttömyysaste vuoden 2018 lopussa
oli 10,3 %, joka on hieman Satakunnan keskiarvon alapuolella. ( lähde: Satamittari).
Kokonaisuutena tavoitteissa onnistuttiin resursseihin nähden kohtuullisesti.

Esittelijänä lautakunnassa toimi Tarja Hosiasluoma.
Elinvoimalautakunta kokoontui vuonna 2019 kolme kertaa
Lautakunnan kokoonpano:
nimi (läsnä)

asema

henkilökohtainen varajäsen

Sami Laitila (3/3)
Esko Hautakorpi (2/3)
Jorma Niskala (2/3)
Sari Vaholuoto (3/3)
Elina Salminen (3/3)
Johanna Anttila (2/3)
Malle Niemelä (3/3)
Juha Rinne (1/3)
Ari Väliaho (1/3)

Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen

Matti Sairiala
Pentti Malmila
Jori Nivus
Reetta Koivula
Ritva Ylinen
Olavi Visuri
Rauni Virtanen
Tarja Kallioniemi
Vuokko Luomanen

Paikalla kokouksissa olivat lisäksi yritysasiamies Matti Arkko, maaseutusihteeri Kaisamaija Ronkainen ja
kunnanhallituksen edustaja Kaija Kangas. Tämän lisäksi yhdessä kokouksessa kunnanhallituksen
puheenjohtaja Voitto Raita-aho.

TALOUSARVIO
Toimintatulot

0

Toimintamenot
Netto
Suunn. muk.
poistot
Laskennall. erät

348696
-348696

TOTEUMA

POIKKEAMA

23312

-23312

327175

21521

-303863

TA-MUUTOS

-44833

POIKKEAMA
MUUT. JÄLK.
-23312

37500

-59020,75

-37500

-82333

12163,34

Investointiosa
Investointeja ei ollut.
Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen maaseututoimen osalta
Vuonna 2019 Karviassa haki maataloustukea 199 tilaa. Tiloista 49 harjoitti kotieläintuotantoa ja loput
kasvinviljelyä. Vuonna 2019 EU:n ja kansallisesti rahoitettuja maataloustukia myönnettiin Porin
yhteistoiminta-alueen kautta karvialaisille viljelijöille 6 770 381,36 euroa.

Sopimuskuntien palvelupisteitä on pidetty aiempien vuosien tapaan. Karviassa maaseutusihteeri oli paikalla
vähintään kolmena päivänä viikossa, pääasiassa tiistaista perjantaihin. palvelua kehitettiin siirtymällä entistä
enemmän sähköisten palveluiden käyttöön. Edellisen vuoden tapaan kasvulohkojen piirtovaatimuksen,
tukiehtojen monimutkaistumisen, ja pinta-alan minimivaatimusten nousun takia kevään hakemuksista
palautettiin aiempaa enemmän sähköisen tietojärjestelmän avulla. Ruokavirasto (aiemmin maaseutuvirasto)
ei postittanut enää hakuoppaita eikä paperisia hakulomakkeita, vaan ne olivat tulostettavissa ruokaviraston

verkkosivuilta tai noudettavissa maaseututoimesta. Lomakkeiden noutaminen ja viljelijöiden neuvonta
sähköisten palveluiden käytössä lisäsi asiakkaiden käyntimääriä. Tukioikeuden siirrot ja erilaiset
lisäselvitykset, joita ei pysty sähköisesti tekemään olivat yleisimpiä asiakaskäynneillä hoidettavia tehtäviä.
Ruokaviraston sähköisen järjestelmän kautta jätettiin Karviassa päätukihaun tukihakemuksista 95 %.
Karviassa päätukihakukoulutus järjestettiin 26.4.2019, kouluttajina maaseutusihteerit Jessica Jokinen ja Niina
Ylineva. Ruiskuntestausmahdollisuus järjestettiin 4.5.2019. Maaseutulautakunta ei järjestänyt tilavierailuretkiä.
Okra -maatalousnäyttelymatka Oripäähän järjestettiin 3.7.2019.

TALOUSARVIO
Toimintatulot
Toimintamenot

TOTEUMA

0

0

0

-102519

-82411,03

-20108

Netto
Suunn. muk.
poistot
Laskennall.
erät

POIKKEAMA

-5525,40

Maatiloille myönnettäviä avustuksia maksettiin kaikkiaan 1294 €.
Yhteistoimintaosuus Porin kaupungille oli 79100 €.

TAMUUTOS
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MUUT. JÄLK.
0

0

