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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
EVLTK § 22
Kuntalain 103 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun
enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

PÄÄTÖS:
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN
EVLTK § 23
Elinvoimalautakunnan pöytäkirjan tarkastaminen tapahtuu pääsääntöisesti kokousta
seuraavana arkipäivänä klo 15 jälkeen kunnantalolla. Pöytäkirja pidetään julkisesti
nähtävänä kokousta seuraavan kalenteriviikon tiistaina.

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

PÄÄTÖS:
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Malle Niemelä ja Ari Jorma Niskala.

ELINVOIMALAUTAKUNNAN LASKUJEN JA MAKSATUKSIEN HYVÄKSYJÄT
EVLTK § 24
ESITTELIJÄN PÄÄTÖSEHDOTUS
Elinvoimalautakunta hyväksyy toimialaansa kuuluvien laskujen hyväksyjät:
Kunnanjohtaja tai kunnansihteeri hyväksyy kaikki elinvoimalautakuntaa koskevat
laskut. Kunnanjohtaja tai kunnansihteeri hyväksyy yritysasiamiestä koskevat laskut.
PÄÄTÖS
Elinvoimalautakunta hyväksyi toimialaansa kuuluvien laskujen hyväksyjät:
Kunnanjohtaja tai kunnansihteeri hyväksyy kaikki elinvoimalautakuntaa koskevat
laskut. Kunnanjohtaja tai kunnansihteeri hyväksyy yritysasiamiestä koskevat laskut.

ELINKEINOPALVELUIDEN UUDELLEENJÄRJESTELY POHJOIS-SATAKUNNAN
KEHITTÄMISKESKUS OY:N OMISTAJAKUNNISSA
KH § 228

Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy:n omistajakunnat Kankaanpään kaupungin
johdolla ovat käyneet syksyn 2017 aikana neuvotteluita kuntien elinkeinopalveluiden
tuottamiseen liittyen. Käytyjen neuvottelujen tuloksena kunnat ovat ilmaisseet
tahtonsa ryhtyä alueella elinkeinopalveluiden tuottamisen uudelleenjärjestelyyn.
Vuodesta 2004 alkaen Kankaanpään kaupungin sekä Jämijärven, Karvian ja Siikaisten
kuntien omistama elinkeinoyhtiö on tuottanut alueen kunnille alkavien yritysten
yrityksen perustamiseen liittyvän neuvonnan, toimivien yritysten yrityksen
kehittämiseen liittyvän neuvonnan sekä elinkeinojen ja yritysten toimintaympäristön
kehittämiseen liittyvän kehittämistyön ja hanketoteuttamisen. Yhtiön omistus
osakaskuntien kesken on jakautunut seuraavasti: Kankaanpään kaupunki 63,24 %,
Karvian kunta 15,13 %, Jämijärven kunta 11,8 % ja Siikaisten kunta 9,83 %.
Elinkeinopalveluiden uudelleenjärjestelyn taustalla on kuntien muuttuva rooli 2020luvulle tultaessa. Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskuksen toimintaan omistajakunnat
ovat olleet tyytyväisiä mutta muutokset toimintaympäristössä edellyttävät muutoksia
myös palveluiden tuottamisessa. Sote- ja maakuntauudistuksen toteutuessa
suunnitellulla tavalla kuntien tehtäväkenttä tulee muuttumaan aiempaa vahvemmin
paljon esillä olleen elinvoimatyön suuntaan. Kuntien palvelutoiminnot pyritään
jatkossa järjestämään siten, että ne asiakkaiden – yritysten, työntekijöiden,
kuntalaisten – kannalta niveltyisivät toisiinsa mahdollisimman mutkattomasti.
Neuvottelujen kautta syntyneen suunnitelman mukaan Pohjois-Satakunnan
Kehittämiskeskus Oy lakkautetaan ja jatkossa kukin kunta vastaisi omista
elinkeinotoimen palveluistaan. Suunnitelman mukaan elinkeinopalveluiden
uudelleenjärjestely toteutetaan v. 2018 alusta lukien. Järjestelyssä PSKK:n
henkilöstöstä kolme vakituista ja projektien kaksi määräaikaista työntekijää siirtyvät
Kankaanpään kaupungin palvelukseen liikkeenluovutuksen periaattein ja yhden
työntekijän PSKK:lle ostopalveluna hankittu työpanos Karvian kunnalta palaa tämän
kunnan resurssiin.
PSKK:n hallinnoimia käynnissä olevia kahta hanketta uudelleenjärjestely ei katkaise.
Hankkeiden toteutus ja hallinnointi siirtyvät 1.1.2018 lukien Kankaanpään kaupungin
vastattavaksi.
Taloudellisen resursoinnin osalta järjestely tarkoittaa, että kuntien järjestämä rahoitus
PSKK:lle päättyy 31.12.2017. Yhtiön alasajon arvioidaan kestävän 2-3 tilikautta,
jonka aikana yhtiön varoista katetaan kuntien yhteisiksi katsottavia elinkeinojen
kehittämistoimien menoja, esimerkiksi muiden hanketoteuttajien hankkeiden
kuntarahoitusosuuksia.
Järjestelyyn liittyen Kankaanpään kaupunki on tuonut esille halukkuutensa tarjota
jatkossa tuottamiaan elinkeinopalveluita myös naapurikunnilleen Pohjois-Satakunnan
seutukunnalla. Tyypillisiä tällaisia palveluita voisivat olla yritysten perustamiseen ja
toimivien yritysten kehittämiseen liittyvä yritysneuvonta sekä elinkeinojen ja
aluekehittämisen hanketoteutus ja – hallinnointi. Näistä järjestelyistä; palveluiden

tarjoamisesta naapurikunnille ja palveluiden mahdollisesta hankkimisesta
Kankaanpään kaupungilta kunnat neuvottelevat myöhemmin erikseen.

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle seuraavaa:
Karvian kunta käynnistää em. suunnitelman mukaisesti elinkeinopalveluiden
uudelleenjärjestelyn sekä siihen liittyen toimenpiteet Pohjois-Satakunnan
Kehittämiskeskuksen lakkauttamiseksi ja toimintojen siirtämiseksi kunnan
tuotettavaksi. Karvian kunta irtisanoo Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy:n
osakassopimuksen päättymään 31.12.2017.
PÄÄTÖS:
Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle seuraavaa:
Karvian kunta käynnistää em. suunnitelman mukaisesti elinkeinopalveluiden
uudelleenjärjestelyn sekä siihen liittyen toimenpiteet Pohjois-Satakunnan
Kehittämiskeskuksen lakkauttamiseksi ja toimintojen siirtämiseksi kunnan
tuotettavaksi. Karvian kunta irtisanoo Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy:n
osakassopimuksen päättymään 31.12.2017.

EVLTK § 25
ESITTELIJÄN PÄÄTÖSEHDOTUS
Elinvoimalautakunta merkitsee asian tiedoksi ja keskustelee elinvoimapalveluiden
ensivuoden painopistealueista ja toimenpiteistä.
PÄÄTÖS
Elinvoimalautakunta merkitsi asian tiedoksi ja kävi laajan keskustelun
elinvoimapalveluiden ensivuoden painopistealueista ja toimenpiteistä. Keskustelussa
nostettiin esiin koulun ja yritysten välinen yhteistyö ja yrittäjyyskasvatus. On tärkeää,
että koulussa tiedetään minkälaisia yrityksiä paikkakunnalla toimii ja mitkä ovat
niiden työllisyysnäkymät. Elinvoimalautakunta näki koulun roolin keskeiseksi
yrittäjyyskasvatuksen edistäjänä. Koulun tulisi tehdä yhteistyötä Karvian Yrittäjien ja
elinvoimalautakunnan kanssa yrittäjyyskasvatuksen edistämiseksi.
Matti Arkko kertoi, että alkavilla ja toiminnassa olevilla yrityksillä on käytössään
samat palvelut käytössään kun PSKK:sa oli. Hänen toimipisteensä tulee olemaan
kunnantalolla. Hän kertoi myös, että on halukas käyttämään kokemustaan ja
asiantuntemustaan nuorten työttömien ohjaukseen.

Alkuvuodesta tullaan järjestämään valtuustoseminaari, jossa on mukana
elinvoimalautakunta ja kunnanvaltuusto. Seminaarissa pohditaan keinoja, millä
yritysten toimintaedellytyksiä voidaan parantaa. Lautakunta keskusteli myös
messuosallistumisista ja hankerahoituksesta.

Matti Arkko kertoi ns. kevytyrittäjyydestä, joilla voitaisiin pienentää kynnystä
työllistää itsensä. Näistä tullaan järjestämään tiedotusta kuntalaisille.

OPINTOSTIPENDIANOMUS LAINAJYVÄSTÖSTÄ
EVLTK § 26
Emilia Hautaluoma on valmistunut Huittisten ammatti- ja yrittäjäopiston
maatalousoppilaitoksesta eläintenhoitajaksi 31.10.2017 ja hakee 200 euron
opintostipendiä.
Liitteet:


Todistus opintojen loppuun saattamisesta

ESITTELIJÄN PÄÄTÖSEHDOTUS
Elinvoimalautakunta päättää myöntää Lainajyvästön varoista 200 euron stipendin
Emilia Hautaluomalle.

PÄÄTÖS
Elinvoimalautakunta päätti myöntää Lainajyvästön varoista 200 euron stipendin
Emilia Hautaluomalle.

MUUT ASIAT
EVLTK § 27
Elinvoimalautakunnan muut asiat:
Elinvoimalautakunta päätti, että jatkossa viranhaltija voi myöntää lainajyvästöstä
maksettavat opintostipendit.

OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS
EVLTK§ 28
Pöytäkirjaan ja pöytäkirjasta annettaviin otteisiin liitetään oikaisuvaatimusohje ja
valitusosoitus.

