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Kokouspaikka   Kunnanhallituksen kokoushuone 
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    Kangas Kaija kh:n edustaja  

    Ruuhikorpi Milla maaseutusihteeri 

                      

Poissa    Hautakorpi Esko varapuheenjohtaja 

    Anttila Johanna jäsen 
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28 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 

 Kuntalain 103 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun 

enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 

29 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 

 

 Kunnanhallituksen pöytäkirjan tarkastaminen tapahtuu kokousta seuraavana toisena 

arkipäivänä klo 15:00 kunnantalolla. Pöytäkirjat pidetään julkisesti nähtävänä 

pääsääntöisesti kokousta seuraavan kalenteriviikon tiistaina. 

 

 Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ari Väliaho ja Sari Vaholuoto. 

 

  



 

 

30 § TOTEUMAVERTAILU 01.01.2020-30.09.2020 

 

 

 Toteumavertailu  01.01-30.09.2020 valmistuu kokoukseen mennessä ja 

toteumaprosentit selviävät kun syyskuun kirjaukset on tehty. Korona-avustuksia 

myönnettiin 22 kpl eli määrärahasta käytettiin 44 000 euroa. Hylkääviä päätöksiä 

jouduttiin tekemään 10 kpl. Pääsääntöisesti  syynä oli se, että tulot eivät olleet 

pudonneet tukiehtojen mukaisesti.  

 

 Toiminta on toteutunut tavoitteiden mukaisesti. Yrittäjäkurssi lähti käyntiin 22.9.2020 

ja mukana on 9 yrittäjyyttä pohtivaa henkilöä ja yksi heistä toimii jo yrittäjänä. 

Yrittäjäneuvontaa hoitaa kunnanjohtaja oman toimensa ohella, työaikaa vapautui 

1.9.2020 yritysneuvontaan Kiinteistö Oy Vuokratalojen isännöinnin siirryttyä 

hoidettavaksi ostopalveluna. Korona on vaikeuttanut yritysten toimintaa aiheuttamalla 

epävarmuutta tulevaisuuteen ja osalla on myös selvästi liikevaihto pienentynyt tänä 

vuonna. Hankekausi on vaihtumassa, mutta hankerahoja on käytössä ensi vuonna 

entisten ehtojen mukaisena. Hankeneuvonta ja alkavien yritysten neuvonta on sellaista 

työtä mihin voimavaroja on hyvä suunnata tulevaisuudessakin.  

 

Liitteet: 

 

• Elinvoimalautakunnan toteumavertailu 01.01.2020-30.09.2020 (valmistuu 

kokoukseen) 

 

 ESITTELIJÄN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Elinvoimalautakunta merkitsee 01 – 09.2020 toteutumisvertailun ja tiedot toiminnasta 

tiedoksi. 

 

   

PÄÄTÖS: 

 

  

Elinvoimalautakunta merkitsi 01 – 09.2020 toteutumisvertailun ja tiedot toiminnasta 

tiedoksi. 

 

  



 

 

 

31 § PRO AGRIAN KASVUN PORTAAT HANKKEEN KUNTARAHAOSUUS 

  

Pro Agria Länsi-Suomi  ry on hakemassa hanketta, joissa yhteistyötahoina ovat Sata-

kunnan kunnat, maaseutuyrittäjät ja alueen Leader-ryhmät. Yhteistyötä tehdään lisäksi 

Satakunnan Ely-keskuksen, Satakunnan yrittäjien, Finnveran, MTK-Satakunnan ja sa-

takunnan ammattikorkeakoulun kanssa. Hanke on suunniteltu auttamaan Satakunnan 

maaseutuyrityksiä sopeuttamaan toimintaansa Covid-19 pandemian muuttamassa toi-

mintaympäristössä. Kokonaistavoitteena on valmentaa maaseutuyrityksiä parantamaan 

kannattavuuttaan ja kehittämään kilpailukykyään muuttuneessa tilanteessa.  

 

Hankkeen tavoitteet: 

  
Tavoite 1: Auttaa maaseutuyrityksiä kasvun tai muutoksen haasteissa  

Tavoite 2: Toimia yrittäjien tukena muuttuneessa markkinatilanteessa  

Tavoite 3: Edistää yritysten yhteistyötä toisten yritysten ja asiantuntijoiden välillä  

 
 

Hankkeen sisältö ja toteutus:  

1) Tasapuoliset neuvontapalvelut koko maakunnan alueella  

2) Vertaispienryhmät  

3) Varautuminen ja muutosjohtamisen tukeminen  
 

1) Tasapuoliset neuvontapalvelut koko maakunnan alueella  

Hankkeella työskentelee kolme yritysasiantuntijaa eri seutukunnilla, jotta neuvonta-

palvelut olisivat mahdollisimman hyvin saavutettavissa. Neuvontaa tehdään myös säh-

köisten kanavien kautta, joka mahdollistaa paikasta riippumattoman neuvonnan. Asi-

antuntijat ovat ajan tasalla tarjolla olevista tuista ja pyrkivät etsimään niistä yrittäjälle 

parhaan mahdollisen tuen.  

 

- asiantuntija joka seutukunnalla (toimipisteet Porissa, Kankaanpäässä ja Eurassa, tar-

vittaessa asiantuntija ottaa vastaan myös muissa kunnissa tai tekee yrityskäyntejä)  

- ajantasaiset välineet paikasta riippumattomaan neuvontaan  

- sähköisten välineiden käytön opastaminen yrittäjille  

- 8 tuntia yrityskohtaista neuvontaa kalenterivuodessa  

  

 2) Vertaispienryhmät  

Muuttuneessa tilanteessa yrittäjät joutuvat entistä enemmän pohtimaan yrityksensä 

suuntaa ja muuttuvia markkinoita. Vertaisryhmän on havaittu toimivan hyvin tässä ti-

lanteessa. Parhaimmillaan ryhmistä saa vertaistuen lisäksi uutta näkökulmaa ja yhteis-

työmahdollisuuksia.  

- yrittäjistä kootaan alueellisia, toimiala- tai asiakohtaisia pienryhmiä tarpeen ja ky-

synnän mukaan, tavoitteena vähintään 6 kpl  

 

3) Varautuminen ja muutosjohtamisen tukeminen  

Pandemian mukanaan tuoma poikkeustilanne on vaikuttanut yrityksiin eri tavalla. 

Osalla yrityksistä liikevaihto on lähtenyt nopeaankin kasvuun ja tuotantoon tarvitaan 

investointeja. Toisissa yrityksissä toiminta taas loppui rajoitusten aikana kokonaan ja 

vaikka se on lähtenyt rajoitusten purkamisen jälkeen käyntiin ja on tarvetta pohtia, 



 

 

miten toimitaan jatkossa. Suurimmalla osalla yrityksistä vaikutuksia oli vain vähän, 

mutta kaikissa on tarpeen pohtia miten toiminnan riskejä voisi minimoida tulevaisuu-

dessa.  

- Käydään maaseutuyritysten kanssa läpi yritystoiminnan riskikohtia ja pohditaan nii-

hin toimenpiteitä  

- mietitään yrittäjien kanssa toimintaympäristön ja asiakaskäyttäytymisen muutoksia 

ja miten se vaikuttaa yrityksen toimintaan.  

 

 Hankkeen kustannusarvio : 332 958,40€, joka sisältää palkkakustannukset, 

ostopalvelut, vuokrat ja välilliset kustannukset. Hankkeessa sovelletaan flat rate 24%-

kustannusmallia. Tukiprosentiksi 90 % ja loppu osuus kerätään Satakunnan kunnilta. 

Karvian kunnan osuus vuodelta 2021 480 eur ja vuodelta 2022 480 eur eli koko 

hankkeen ajalta yhteensä 960 eur. 
 

 

 PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

 Elinvoimalautakunta  päättää, että Karvian kunta varaa kuntarahan Pro Agrian 

hankkeelle talousarvioon vuosille 2021-2022. 

 

 

 PÄÄTÖS: 

 

 Elinvoimalautakunta  päätti, että Karvian kunta varaa kuntarahan Pro Agrian 

hankkeelle talousarvioon vuosille 2021-2022. 

 

  



 

 

32 § ELINVOIMALAUTAKUNNAN TALOUSARVIO 

 

 

 Elinvoimalautakunnan talousarvio noudattelee vuoden 2020 talousarviota.  

 Geopark hankkeen vuosittainen kuntaosuus 10 000 euroa on varattu kustannuspaikalle 

maaseutumatkailun kehittäminen. Pro Agrian Pro Yritys jatkohankkeen kuntaosuuteen 

on varattu 480 euroa.  

 

 Kesätyöllistämisen tukemiseen lisättiin vuonna 2019 4500 euroa ja se on 

korvamerkitty maatalousyrittäjille korvauksena maksullisen lomituksen tukemisen 

päättymisestä.  

 

 Suunnitelmavuosien talousarvio on sama kuin vuoden 2021 talousarvio.  

 

Liitteet: 

 

• Elinvoimalautakunnan talousarvio vuodelle 2021 ja taloussuunnitelmat vuosille 

2022 ja 2023.   

 

 ESITTELIJÄN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Elinvoimalautakunta hyväksyy talousarvioehdotuksen vuodelle 2021 ja 

toimintasuunnitelmat vuosille 2022 ja 2023. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Elinvoimalautakunta hyväksyi talousarvioehdotuksen vuodelle 2021 ja 

toimintasuunnitelmat vuosille 2022 ja 2023. 

 

  



 

 

WILLI KARVIA OY:N TILANNEKATSAUS 

 
 § 33 Matkailun kehittämistä varten perustettu Willi Karvia Oy  aloitti  toimintansa 

14.2.2019. Se  haki avustusta ELY keskukselta ja sai mm. brändäykseen ja 

hanketyöntekijän  palkkaukseen avustusta.  Yhtiö on toteuttanut hankesuunnitelmassa 

olevia toimenpiteitä ja hanke on loppumassa vuoden 2021 alussa. Hankkeella on tuotu 

tunnetuksi Willi Karvia ja Kulttuurikeskus Skantz brändiä ja luotu nettisivusto, jonne 

on koottu matkailuun liittyvät palvelut.  Willi Karvia Oy on toteuttamassa myös  

yhdessä Kauhajoen puolella sijaitsevien Kammikylän ja Alpon Savannin kanssa 

Kammista Skantziin – Taiteiden Reitti -hanketta.  

 

  Kulttuurikeskus Skantz onnistui viime kesänä toimintaa vaikeuttaneesta koronasta 

huolimatta aiheuttamaan kiinnostusta artistien keskuudessa ja ensi kesä näyttää 

toiminnan kannalta lupaavalta. Tulevan kesän tapahtumien toteutus vaatii riittävää 

resurssointia. Willi Karvia Oy haki rahoitusta haussa, joka päättyi 31.8.2020. 

Lokakuun puolenvälin jälkeen tiedetään miten hankehaussa onnistuttiin.  

 

 ESITTELIJÄN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Elinvoimalautakunta merkitsee saadun selvityksen tiedoksi. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Elinvoimalautakunta merkitsee saadun selvityksen tiedoksi. 

 

  



 

 

KARVIAN YRITTÄJÄT RY;N AVUSTUSHAKEMUS 

 

 § 34 Karvian Yrittäjät ry pyytää elinvoimalautakunnalta 2000 € (kaksi tuhatta euroa) 

avustusta Kirin lavan kunnostukseen.  

 

Karvian Yrittäjät ry osti Karvian Kiri ry:ltä tanssilavan vuoden 2019 syksyllä. Karvian 

Kirillä ei ollut tarvetta kunnostaa lavaa, koska lavan käyttöaste oli vähäinen, eikä 

Kirillä ollut lavalla omia tapahtumia. Karvian Yrittäjät ry taas käyttää Kirin lavaa 

ympäristöineen Karvia-Päivien järjestämiseen, ja uutena omistajana tulee järjestämään 

lavalla paljon uusia tapahtumia. Lavalla on paljon potentiaalia myös muussa kuin 

tanssikäytössä; siellä pystyy kesäisin järjestämään esimerkiksi perhejuhlia, 

liikunnallisia kursseja, kokouksia ja kahvituksia. 
 

 ESITTELIJÄN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Elinvoimalautakunta päättää myöntää 2000 euron avustuksen Karvian Yrittäjät ry:lle 

Kirin lavan kunnostukseen.  

 

 PÄÄTÖS: 

 

Sami Laitila ja Elina Salminen jääväsivät itsensä ja Juha Rinne toimi puheenjohtajana 

tämän pykälän ajan. Elinvoimalautakunta päätti myöntää 2000 euron avustuksen Kar-

vian Yrittäjät ry:lle Kirin lavan kunnostukseen.  

  



 

 

35 § MUUT ASIAT 

 

 Elinvoimalautakunnan muut asiat:  

 

Sari Vaholuoto tiedusteli Karviatalon keittiön kunnostuksesta ja tulevasta käytöstä. 

Keittiö palvelisi hyvin isojen tapahtumien järjestelyissä.  

 

Lautakunta keskusteli lannoitesäkkien kierrätyksestä. Kunnanjohtaja selvittää asiaa 

miten toimitaan nyt kerättyjen säkkien kanssa ja miten tulevaisuudessa niiden ja 

yleensäkin muovijätteen kanssa toimitaan.  

 

  



 

 

36 § OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS 

 

 Pöytäkirjaan ja pöytäkirjasta annettaviin otteisiin liitetään oikaisuvaatimusohje ja 

valitusosoitus. 

 

 



OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Liite pöytäkirjaan ja pöytäkirjanotteisiin 
 

Karvian kunta 
Elinvoimalautakunta 

Kokouspäivämäärä 
06.10.2020 

Pykälät 
28-36 

MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
Kieltojen perusteet Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat 

yksinomaan valmistelua, täytäntöönpanoa tai kokouksen järjestäytymistä (KuntaL 136§) 
Pykälät 28-33 ja35-36 

 Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla, koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 
mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus. 
Pykälät 34 

 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: 34 

 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   12  _10._.2020                        Pöytäkirjanotteet on postitettu 12_.10..2020 
                                                                                                                     Tiedoksiantaja: 

VALITUSOSOITUS 

 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. 

Valitusviranomainen ja 
valitusaika 

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 

mailto:markkinaoikeus@oikeus.fi


puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta oikaisuvaatimus-/valitusaika on 
luettava. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. 

Oikaisuvaatimus-
/valitusasiakirjojen 
toimittaminen 

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. 

 


