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1§

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.

2§

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 Esko Hautakorpi ja Markus Mustajärvi.

3§

Elinvoimalautakunnan kokoustyöskentely 2021

Esityslista lähetetään/ laitetaan sähköisesti saataville; elinvoimalautakunnan jäsenille,
maaseutusihteerille, kunnanhallituksen puheenjohtajalle, kunnanhallituksen
edustajalle sekä nuorisovaltuuston edustajille. Esityslista julkaistaan myös kunnan
verkkosivuilla. Pöytäkirjan kopiot lähetetään 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. Kokoukset voidaan tarpeen vaatiessa pitää Teams yhteydellä.
Esittelijän päätösehdotus:
Kokouspäivä on pääosin tiistai tai torstai ja aloittamisaika klo 18.30.
Päätös
Kokouspäivä on pääosin tiistai tai torstai ja aloittamisaika klo 18.30. Näistä tiistai on
ensisijainen kokouspäivä.

4§

Elinvoimalautakunnan laskujen ja maksatusten hyväksyjät 2021

Esittelijän päätösehdotus
Elinvoimalautakunta hyväksyy toimialaansa kuuluvien laskujen hyväksyjät:
Kunnanjohtaja tai kunnansihteeri hyväksyy kaikki elinvoimalautakuntaa koskevat
laskut.
Päätös
Elinvoimalautakunta hyväksyi toimialaansa kuuluvien laskujen hyväksyjät:
Kunnanjohtaja tai kunnansihteeri hyväksyy kaikki elinvoimalautakuntaa koskevat
laskut.

5§

Elinvoimalautakunnan alaisten viranhaltijoiden hankintarajat
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 2021:
Kunnanjohtaja

10.000 euroa

Päätös:
Elinvoimalautakunta vahvisti seuraavat hankintarajat vuodelle 2021:
Kunnanjohtaja

10.000 euroa

6§

Elinvoimalautakunnan vuoden 2021 käyttösuunnitelma

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt talousarvion vuodelle 2021 kokouksessaan
17.12.2020. Kunnanhallitus on kokouksessaan 25.1.2019 § 6 antanut vuoden 2021
talousarvion täytäntöönpano-ohjeet.
Ohjeiden mukaisesti lautakuntien tulee hyväksyä talousarvion käyttösuunnitelmat.
Liite: Elinvoimalautakunnan käyttösuunnitelma 2021
Esittelijän päätösehdotus:
Elinvoimalautakunta hyväksyy lautakunnan vuoden 2021 käyttösuunnitelman.
Päätös
Elinvoimalautakunta kävi keskustelun käyttösuunnitelman sisällöstä ja hyväksyi
lautakunnan vuoden 2021 käyttösuunnitelman.

7§

Kammista Skantziin – Taiteiden Reitin hyväksyminen matkailutieksi
Willi Karvia Oy on hakenut Kammista Skantziin – Taiteiden Reittiä matkailutieksi. Väylävirasto on päätöksellään 26.1.2021 hakemuksen.
Lausuntoja antoivat Etelä-Pohjanmaan liitto ja Satakuntaliitto, Karvian kunta.
Kauhajoen kaupunki ja Lauhanvuoren-Hämeenkankaan Geopark ry, jonka alueella
koko matkailutieksi haettava kokonaisuus sijaitsee. Väylävirasto pyysi lausunnon
myös SUOMA Ry:ltä. Kaikki lausunnot puolsivat matkailutieksi hyväksymistä.
Matkailutieksi hyväksymiselle on kriteerit julkaisussa ”Matkailuteiden määrittely”,
Tiehallinto 2004. Sen mukaan matkailutieksi hyväksyttävän tiejakson on oltava
yhtenäinen, selkeä kokonaisuus. Sillä on oltava tien liikenteelliseen merkitykseen nähden matkailuelinkeinon toimintaedellytyksiä ja alueen elinvoimaa tukeva merkitys.
Hankkeen tulee sisältyä esimerkiksi alueen maakuntasuunnitelmaan tai vastaavaan ohjelmaan.
Hakemuksen ja sen liitteiden mukaan edellä esitetyt kriteerit täyttyivät.
Väyläviraston hyväksynnän lisäksi hanke tarvitsee opastusluvan Pirkanmaan ELYkeskuksesta ennen matkailutiemerkkien asentamista maastoon.
Esittelijän päätösehdotus:
Elinvoimalautakunta merkitsee asian tiedoksi.
Päätös:
Elinvoimalautakunta merkitsi asian tiedoksi.

8§

Pienhankintaohje

(199 KH)

Karvian kunnassa on laadittu kunnan pienhankintaohje yrittäjien, luottamusmiesten ja
kunnan viranhaltijoiden yhteistyönä vuonna 2013. Ohjeeseen on tehty muutoksia, jotka
kunnanhallitus on hyväksynyt 21.9.2015.

Uudet julkisia hankintamenettelyjä koskevat lait tulivat voimaan
1.1.2017. Lainsäädäntö perustuu EU:n julkisia hankintoja koskeviin direktiiveihin.
Vuonna 2017 voimaan tulleen lainsäädännön myötä tavaroiden ja palveluiden
hankintojen kansallinen kynnysarvo nousi 60 000 euroon aiemmasta 30 000 eurosta.
Sosiaali- ja terveyspalveluiden hankintojen kynnysarvo nousi 100 000 eurosta 400 000
euroon ja ns. erityisten palveluhankintojen kynnysarvo 300.000 euroon.
Rakennusurakoiden kansallinen kynnysarvo säilyi nykyisessä 150 000 eurossa.
Käyttöoikeussopimusten uusi kansallinen kynnysarvo on 500 000 euroa.
Kansalliset kynnysarvot (hankintalain 25 §) alittavat hankinnat eli pienhankinnat ovat
hankintalain soveltamisalan ulkopuolella mutta niitä säätelevät EU:n
perustamissopimuksen mukaiset yleiset periaatteet eli tasapuolisuuden,
syrjimättömyyden, avoimuuden ja suhteellisuuden periaatteet. Näitä hankintoja varten
kunnassa on laadittu pienhankintaohje.
Nykyinen pienhankintaohje on päivitettävä vastaamaan vuoden 2017 alusta voimaan
tullutta lainsäädäntöä.
Liite: luonnos Karvian kunnan pienhankintaohjeesta

Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhallitus lähettää hankintaohjeluonnoksen lautakunnille lausuttavaksi ja antaa
lautakunnille evästystä hankintaohjeen hankintarajoihin liittyen.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti niin, että lausunto pyydetään myös Karvian Lämpö
oy:ltä ja Koy Karvian vuokrataloilta.
Esittelijän päätösehdotus:
Elinvoimalautakunta keskustelee pienhankintaohjeesta ja antaa siitä lausuntonsa kunnanhallitukselle.
Päätös:
Elinvoimalautakunta keskusteli pienhankintaohjeesta ja hyväksyi pienhankintaohjeen
omalta osaltaan.

9§

Muut asiat
Elinvoimalautakunnan muut asiat:
Elinvoimalautakunta keskusteli yritystukien ehdoista, alkavien yrittäjien
neuvontapalveluista ja antaa evästystä yritysneuvonnan painopistealueista vuodelle
2021.
Seuraavaan kokoukseen otetaan esille yritystuet ja päätetään tuleeko ehtoihin
muutoksia vai noudatetaanko tämänhetkisiä ehtoja kunnan omien tukien
myöntämisessä.
Alkavien yrittäjien neuvontapalvelu on tulossa uudelleen päätöksentekoon ja Karvian
kunta on lähdössä mukaan Satakunnan Yrittäjien alkavien yrittäjien
neuvontapalveluun.
Yritysneuvonnassa kunnan oman neuvonnan painopistealueena on kuluvana vuonna
yrittäjien neuvonta koronavaikutusten johdosta. Korona on aiheuttanut paljon
vaikeuksia yrittäjille ja tärkeää on tukea toiminnan jatkuvuudessa,
Kaija otti esille startti Leaderin, josta on mahdollisuus saada tukea pieniin hankkeisiin.
Milla kertoi maaseututoimen ajankohtaiset kuulumiset. Korona-aikaan palvelu on ollut
pääsääntöisesti etänä, mutta päätukiaikaan pyritään siihen, että palvelua on saatavissa
myös paikan päällä.

10 §

Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus
Pöytäkirjaan ja pöytäkirjasta annettaviin otteisiin liitetään oikaisuvaatimusohje ja
valitusosoitus.

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

Liite pöytäkirjaan ja pöytäkirjanotteisiin

Karvian kunta
Elinvoimalautakunta
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet

Kokouspäivämäärä
25.2.2021

Pykälät
1-10

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat
yksinomaan valmistelua, täytäntöönpanoa tai kokouksen järjestäytymistä (KuntaL 136§)
Pykälät 1-10
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.
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
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 2.3.2021
Pöytäkirjanotteet on postitettu 2.3.2021
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.

