
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 
 

  



 
 

 

VIERAASTA VOIMAVARAKSI –HANKE 

Vieraasta voimavaraksi –hanke on perustettu Karviassa työskentelevän 
ulkomaisen työvoiman tueksi.  

Hankkeen avulla ulkomaiselle työvoimalle   

• esitellään paikkakuntaa, sen palveluita ja vapaa-ajan 
harrastusmahdollisuuksia 

• annetaan linkkejä ja yhteystietoja erilaisiin palveluihin 
• luodaan mahdollisuuksia tutustua kuntaan ja kuntalaisiin 
• tiedotetaan kielten opiskelumahdollisuuksista 
• huomioidaan ulkomaisen työvoiman henkilökohtaiset tiedot ja taidot 

 

TAVOITTEET 

Hankkeen tavoitteena on: 

• saada mahdollisesti pidempiaikaista työvoimaa yrityksille 
• saada uusia asukkaita ja veronmaksajia kuntaan 
• kertoa kunnassa olevista palveluista ja vapaa-ajanviettomahdollisuuksista 
• hyödyntää ulkolaisella työvoimalla oleva mahdollinen erityisosaaminen ja 

taidot 
• koota ulkolaista työvoimaa varten kunnan nettisivuille tietopankki verkko-

opiskelumahdollisuuksista ja lähialueen kielikoulutuksista  
• luoda mahdollisuuksia tavata ja tutustua kuntalaisiin sekä muista 

kulttuureista saapuneisiin  

TOIMINTA 

Toiminta käsittää koko Karvian alueen, mutta se voidaan onnistuessaan 
monistaa minne tahansa, mikäli sillä saadaan hyviä tuloksia.  

Kohderyhmänä on Karviassa asuva ulkolainen työvoima, joka on myös 
hankkeen hyödynsaaja.  

Hankkeesta hyötyvät myös yritykset, joissa kyseiset henkilöt työskentelevät. 

Kun työntekijät viihtyvät ja jäävät tänne asumaan, poistuu yrityksiltä jatkuva 
työvoiman vaihtuvuus. Yrittäjälle ei ole taloudellista opettaa asioita jatkuvasti 
vaihtuville työntekijöille.  



 
 

 

TERVETULOA KARVIAAN! 

 

• Karvian kunta sijaitsee Satakunnan pohjoisosassa, Länsi-Suomen läänissä  
• Karvian kunnan pinta-ala on 502 km² ja sen korkein kohta 

kohoaa Kanttin kylän Kauraharjussa 186 metriä meren 
pinnan yläpuolella.  

• Maisema muodostuu kangasmetsistä ja suoalueista. 
• Järvet ja joet halkovat maisemaa. 
• Alkuperäiselinkeinojen säilyminen Karviassa näkyy 

viljavina peltoaukeina ja laiduntavina karjoina. 
• Karvian keskusta on sijoittunut Kirkkojärven rantamille.  
• Asutus jakautuu kunnan taajamaan ja kyliin, joita ovat 

Alkkia, Kantti, Karviankylä, Sara, Sarvela, Suomijärvi, ja 
Ämmälä. 

• Karviassa tehdään työtä pääosin maatalouden, palveluiden ja 
pienteollisuuden aloilla.  

• Karviassa pidetään tärkeänä myös matkailun kehittämistä alueellamme. 
 

 

 

 

KOTIKUNNAKSI  

VIREÄ JA VIIHTYISÄ  

KARVIA  
     *  OMAN TIENSÄ KULKIJA  * 

 

 

 

 



 
 

 

KARVIAN KUNTA 

Kylä-Karviantie 17 

39930 KARVIA 

Puhelin: +358 2 572 790 

Sähköposti: karvia@karvia.fi 
etunimi.sukunimi@karvia.fi 

Virasto on avoinna ma, ke-pe klo 8.00 – 15.45, tiistaisin suljettu 

 

VIERAASTA VOIMAVARAKSI –HANKE 

Hanketyöntekijä 

Karvian kunta 

Kylä-Karviantie 17 

39930 KARVIA 

+358 (0 )40 610 9619     

arja.honkanen@karvia.fi 

 

Karvian kunnan internet –sivuille tallennetaan ulkolaiselle työvoimalle 
tarkoitettuja tiedotteita, kuten esimerkiksi maahan saapumisesta, 
oleskeluluvasta, asumisesta, asettumisesta kunnan asukkaaksi, työn 
tekemisestä sekä oikeuksista ja velvollisuuksista kunnan asukkaana. 

Tutustu ulkolaiselle työvoimalle tarkoitettuihin tiedotteisiin Karvian kunnan 
internetsivuilla osoitteessa:  

www.karvia.fi/foreignworkers 

 

Tutustu myös WILLI KARVIA:n toimintaan ja tapahtumiin osoitteessa:    

https://willikarvia.fi/ 


