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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:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Malle Niemelä ja Markus Mustajärvi.

TOIMINTAKERTOMUKSET VUODELTA 2019
EVLTK § 12
Kunnan tilinpäätökseen liitettävän toimintakertomuksen laatimista varten toimielimiä
on pyydetty tekemään toteutumisvertailu sekä muu kertomusosa.
Kunnanjohtaja ja maaseutusihteeri Milla Ruuhikorpi ovat valmistelleet
toimintakertomuksen vuodelta 2019.
Liite: toimintakertomus ja toteutumisvertailu 2019
ESITTELIJÄN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Elinvoimalautakunta hyväksyy tilinpäätökseen liitettävän toimintakertomuksen vuodelta 2019 ja toimittaa sen kunnanhallitukselle.

PÄÄTÖS:
Elinvoimalautakunta hyväksyi tilinpäätökseen liitettävän toimintakertomuksen vuodelta 2019 ja toimittaa sen kunnanhallitukselle.

TOTEUMAVERTAILU 01.01.2019-28.2.2020
EVLTK § 13
Toteumavertailu on valmistunut ajalta 01.01-28.02.2020 ja sen mukaan
elinkeinolautakunnan toimintakuluista on toteutunut 15,4 %. Koulutus- ja
markkinointiavustuksia ei ole 28.2.2019 mennessä myönnetty.
Liitteet:
• Elinvoimalautakunnan toteumavertailu 01.01.2020-28.02.2020
ESITTELIJÄN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Elinvoimalautakunta merkitsee 01 – 02.2020 toteutumisvertailun tiedoksi.

PÄÄTÖS:
Toteuma 01-03.2020 oli valmistunut kokoukseen mennessä ja elinvoimalautakunta
merkitsi sen tiedoksi. Elinvoimalautakunnan toimintakuluista on toteutunut 23 %
ajalla 01-03.2020. markkinointiavustuksia on myönnetty 3235 euroa.

LISÄMÄÄRÄRAHA YRITTÄJÄKURSSILLE OSALLISTUVIEN TUKEMISEEN
EVLTK § 14
Sataedu järjesti syksyllä 2019 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.
Kurssilaisita kaksi perusti alkuvuodesta 2020 yrityksen ja muutamia muitakin
suunnittelee yrityksen perustamista, Kunnassa oli helmikuun lopussa 90 työtöntä.
Koronatilanne johtaa myös tilapäisiin lomautuksiin. 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.

ELINVOIMALAUTAKUNNAN KANNANOTTO MAA-AINESLUPAAN
EVLTK § 15
TA ja AS hakevat maa-aineslupaa Elliharjun alueelle. Lupahakemukset koskevat
tiloja: 405-17-30 Santametsä 5,500 ha, 405-17-32 Soraniemi 2,499 ha ja 405-17-37
Niemi 12,645 ha. Lupaa haetaan kymmeneksi vuodeksi ja otettava ainesmäärä on
146 000m3.
Lupahakemus on käsiteltävänä PoSan ympäristöpalveluissa. ELY-keskus ja
Satakuntaliitto ovat antaneet lausuntonsa lupahakemuksen johdosta. Satakuntaliitto
puoltaa luvan myöntämistä, kunhan alue maisemoidaan osana ottamistoimintaa. ELYkeskus asettaa rajoitteita luvan myöntämiselle.
Karvian kunan elinvoimalautakunta näkee luvan myöntämisen hakemuksen mukaisena
tärkeänä työllisyyden kannalta. Jokainen työpaikka on pienelle kunnalle tärkeä.
Samoin teollisuuden kannalta on tärkeää turvata laadukkaan raaka-aineen saanti
tulevaisuudessa. Karviassa on sekä hiekan jalostukseen että betonin tuotantoon
liittyvää yritystoimintaa, joiden työllistävä vaikutus on elinvoiman kannalta tärkeä.
Myös maanrakennus ja maa-aineksen kuljettaminen työllistää merkittävän määrän
karvialaisia.
Ympäristön kannalta maisemoiden hoidettavan ottamistoiminnan vaikutus on
myönteinen. Maisemallisesti parempi lopputulos syntyy, kun ottamisalue pystytään
ottamaan taloudellisesti kannattavasti loppuun niin, että maisemoinnin kautta
lopputulos on optimaalinen. Tällä hetkellä alue ei maisemallisesti kaunis tai arvokas ja
oikealla tavalla toteutettuna lopputulos on jokatapauksessa nykyistä parempi.
Elinvoimalautakunta näkee myös, että on järkevää ottaa nykyiset ottamisalueet
loppuun ja hyödyntää soravarat näiltä alueilta, joiden maisemallinen arvo ei
toiminnasta enää heikkene.
Luvanhakija on laatinut vastineen ELY-keskuksen lausumaan ja elinvoimalautakunta
näkee, että luvanhakija pystyy riittävällä tavalla huomioimaan ELY-keskuksen
esittämät vaateet toiminnassaan.
ESITTELIJÄN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Elinvoimalautakunta ilmoittaa kantanaan, että se näkee kunnan elinvoiman kannalta
tärkeänä, että myönnetään lupa maa-ainesten ottoon Elliharjun soranottoalueelta.
Tämä tukee myös alueen ympäristöarvoja. Lopputulos on ottamisen ja maisemoinnin
jälkeen maisemallisesti parempi kuin se on tällä hetkellä.

PÄÄTÖS:

Elinvoimalautakunta päätti ilmoittaa kantanaan, että se näkee kunnan elinvoiman
kannalta tärkeänä, että myönnetään lupa maa-ainesten ottoon Elliharjun
soranottoalueelta. Tämä tulee myös alueen ympäristöarvoja. Lopputulos on ottamisen
ja maisemoinnin jälkeen maisemallisesti parempi kuin se on tällä hetkellä.

YKSINYRITTÄJIEN 2000 EURON TOIMINTATUKI KORONAVIRUSTILANTEESSA
EVLTK § 16
Yksinyrittäjät voivat hakea tukea kunnan koronavirustilanteessa. Haku tapahtuu
yrityksen sijaintikunnasta. Tuen suuruus on 2000 euroa. Tuki myönnetään
yksinyrittäjän toiminnan harjoittamisesta johtuvien menojen kattamiseen.
Tuen tavoitteena on osaltaan turvata se, että tukea saava yritys pystyy jatkamaan toimintaansa kannattavasti koronaviruksen aiheuttaman kriisin jälkeen. Tukea käytetään
yksinyrittäjän maksuvalmiuden ylläpitämiseen.
Haku pyritään avaamaan kunnissa mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään kahden viikon kuluessa. Kunta tiedottaa tuen avautumisesta. Kunnille laaditaan tuen
myöntämiseen käytännönläheiset ohjeet sekä valmis hakulomakepohja. Lomakepohja
on vielä työn alla.
Tukea voi hakea yksin taloudellista toimintaa harjoittava Suomessa toimiva päätoiminen yrittäjä, riippumatta toiminnan oikeudellisesta muodosta ja rahoitustavasta. Yksinyrittäjäksi määritellään yrittäjä tai ammatinharjoittaja, jolla ei ole palveluksessaan
palkattua työvoimaa, mukaan lukien freelanceryrittäjät.
Yrityksessä saattaa olla useita yrittäjäasemassa olevia henkilöitä, jotka eivät ole palkansaajan asemassa eli työsuhteessa, mutta ei välttämättä yhtään työsuhteista henkilöä.
Nämä usean yrittäjän yritykset kuuluvat ELY-keskusten palveluiden piiriin. Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandista tukea voivat hakea osakeyhtiöt sekä kommandiittiyhtiöt, avoimet yhtiöt ja osuuskunnat, jotka työllistävät vähintään kuusi työsuhteessa olevaa henkilöä.
Avustuksen myöntämisen ehtona on yksinyrittäjän osoittama merkittävä heikentynyt
taloudellinen tilanne ja liikevaihdon alenema koronaviruksen takia 31.12.2019 jälkeen. Tuki on harkinnanvarainen. Tukea ei voi myöntää, jos yritys on ollut taloudellisissa vaikeuksissa ennen koronakriisiä, eikä yritykselle, jolla on verovelkoja.
Avustusta voidaan maksaa 1.3.2020–31.8.2020 välillä aiheutuneisiin kustannuksiin.
Tuki on määräaikainen ja sitä voi hakea 30.9.2020 saakka.
Tukea voi hakea rinnakkain yrittäjille tulossa olevan laajennetun työttömyystuen kanssa. Jos yksinyrittäjä on hakenut tukea kunnista, se otetaan myöhemmin huomioon haettaessa työttömyysturvaa.
Valtio ja kunnat tekevät tuen myöntämisestä toimeksiantosopimuksen, joka perustuu
Kuntaliiton ja työ- ja elinkeinoministeriön yhdessä valmistelemaan sopimuspohjaan
Valtio rahoittaa tuen kokonaisuudessaan. Yksinyrittäjille myönnettävissä oleva tukisumma määritellään kuntakohtaisesti sen mukaan, kuinka paljon kunnassa on yksinyrittäjiä. Kunnan käytettävissä oleva rahoitus on laskennallinen osuus valtion
myöntämästä 100 miljoonaa eurosta.

Yksinyrittäjien tuki ei todennäköisesti aiheuta lisämäärärahan tarvetta, koska kunnan
tukea varten saama avustus kirjattaneen taseelle toimeksiantojen tiille.
Muista yrittäjien saamista tuista ja avustuksista informoidaan yrittäjiä ja avustetaan
tarvittaessa tukien haussa.
ESITTELIJÄN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Elinvoimalautakunta merkitsee asian tiedoksi.
PÄÄTÖS:
Elinvoimalautakunta päätti merkitä asian tiedoksi.

MUUT ASIAT
EVLTK § 17

Elinvoimalautakunnan muut asiat:
Esittelijä antaa tilannekatsauksen Willi Karvia Oy:n toiminnasta ja
yrittäjien tilanteesta sekä Karviaan saaduista leader tuista.
Esittelijä kertoi yrittäjien tukimuodoista Koronaan liityen
maaseutusihteeri kertoi maaseututoimen tilanteesta.

OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS

EVLTK § 18
Pöytäkirjaan ja pöytäkirjasta annettaviin otteisiin liitetään oikaisuvaatimusohje ja
valitusosoitus.

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

Liite pöytäkirjaan ja pöytäkirjanotteisiin

Karvian kunta
Elinvoimalautakunta
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet

Kokouspäivämäärä
07.04.2020

Pykälät
10-18

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat
yksinomaan valmistelua, täytäntöönpanoa tai kokouksen järjestäytymistä (KuntaL 136§)
Pykälät 10-18
Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla, koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n
mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus.
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.

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
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 _5._.2020
Pöytäkirjanotteet on postitettu _._.2020
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.

