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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 

EVLTK § 18 

 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 § 19 

 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 Esko Hautakorpi ja Sari Vaholuoto. 



 

 

 

VUODEN 2020 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 

 

KH § 116 Talousarvio ja -suunnitelma 
 

Kuntalain 110 § (10.4.2015/410) mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä 

hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon 

kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuus-

ton on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi 

(suunnittelukausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. 

 

Talousarvio ja –suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja 

edellytykset kuntien tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja suunnitelmas-

sa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. 

 

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kerty-

nyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista 

seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan taloussuunnitelmassa tulee päättää yksi-

löidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna jaksona katetaan. 

 

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja 

tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio 

voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslas-

kelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. 

 

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtä-

vistä muutoksista päättää valtuusto. 

  

 Kuntatalouden yleistilanne 2018 

 

 Kuntien ja kuntayhtymien tulokset olivat vuonna 2018 odotettua heikommat johtuen 

valtionosuuksien ja verotulojen laskusta sekä toimintamenojen kasvusta. Tilikauden 

tulos oli negatiivinen 196 kunnassa ja 52 kuntayhtymässä. Kuntien lainakanta kasvoi 

1,0 mrd. eurolla  (5,4 %). Kuntien toimintakate heikkeni 3,5 % ja verorahoitus heikke-

ni 0,5 %. Kuntien verokertymää pienensivät vuodelta 2017 verovelvollisille vuoden 

2018 joulukuussa maksetut odottamattoman suuret ennakonpalautukset sekä vuonna 

2017 sovellettujen veronsaajaryhmien jako-osuuksien oikaisu. Kuntien valtionosuudet 

laskivat 47 miljoonaa edellisestä tilikaudesta. 

 

 Kuntien investointimenot nousivat mm. liikennehankkeiden ja sairaalarakentamisten 

johdosta. Kuntien lainakanta kääntyi nousuun ja se nousi 3,7 % edellisvuoteen verrat-

tuna. Lainakanta ylitti maan keskiarvion 138 kunnassa. Negatiivisen vuosikatteen kun-

tien määrä nousi huomattavasti. Vuosikate-poistot mittarilla tasapainossa kunnista oli 

ainoastaan 32 %. Edellisvuonna tällä mittarilla tasapainossa oli 82 % kunnista.  

 

Vuonna 2015 voimaan tulleen kuntalain mukaan alijäämä on katettava neljässä vuo-

dessa tai jos sitä on yli 500 euroa /asukas, niin kuudesssa vuodessa. Vuoden  2017 ti-

linpäätöksen mukaan alijäämää oli taseessa oli 27 kunnalla. Vuoden 2018 tilinpäätök-



 

 

sissä kertynyttä alijäämää on 40 kunnalla ja niistä 8 kunnalla yli 500 euroa asukasta 

kohden. Kertyneen alijäämän kunnista 12 oli alle 10 000 asukkaan kunnissa.  

Myös kuntayhtymien lainakanta ja alijäämät ovat kasvussa.  

 

Karvian kuntastrategia 2016 -2019 

 

Karvian kunnanvaltuusto on 14.12.2015 § 72 hyväksynyt kunnalle kuntastrategian 

vuosille 2016–2019.  

Kunnan hallinnon on oltava ohut ja tehokas, sekä kuntajohdon helposti lähestyttävää. 

Kunnalla tulee olla resursseja kehittää ja uudistuksia ennakoidaan selvittämällä ja 

kokeilemalla vaihtoehtoisia ratkaisuja. 

 

Kuntatalouden kehitystä tulee ennakoida ja kunnassa tulee työskennellä kustannuste-

hokkaasti. 

 

Kunnan henkilöstöä tulee käyttää joustavasti. Henkilökunnan tulee jakaa osaamistaan 

ja hiljaista tietoaan toisilleen. Henkilöstön osaamista tulee hyödyntää täysimääräises-

ti kunkin vahvuudet ja osaaminen hyödyntäen. 

 

Hyvää henkilöstöä tuetaan ja henkilöstön työhyvinvoinnista ja jaksamisesta huolehdi-

taan aineellisella ja aineettomalla panostuksella. Henkilöstöhallinto hoidetaan yhte-

näisesti eri hallintokunnissa. Henkilöstön kehittämisen tavoitteena on kehittää henki-

löstön tietoja, taitoja ja asenteita koulutuksen ja muun kehittämisen avulla niin, että 

henkilö kykenee hoitamaan menestyksellisesti sekä nykyiset että suunnitellut työtehtä-

vät. Yhteistyömahdollisuuksia tulee kartoittaa työtehtävissä, joissa edellytetään korke-

aa asiantuntemusta. Muutoinkin henkilöstön eläköityessä kartoitetaan erilaiset vaih-

toehdot työtehtävien järjestämiseksi. 

 

Työllisyys ja verotulot ovat tällä hetkellä kunnan tärkein kehitettävä osa-alue. Aktiivi-

nen yritysideointi ja yritysten tukeminen on strategian keskeinen painopistealue. Kun-

nan tulee edistää yrittäjien osaamisen ja toimintaedellytysten parantamista. Kunnassa 

vallitsevaa positiivista virettä tulee ylläpitää edistämällä viihtyisyyttä ja myönteistä 

kuntakuvaa tulee tuoda julki. 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

 Kunnanhallitus antaa seuraavat ohjeet vuoden 2020 talousarvion laadinnasta: 

• Taloussuunnitelma kattaa vuodet 2020, 2021, 2022 joista vuosi 2020 on talous-

arviovuosi. 

• Talousarvion laskentapohjana on vuoden 2019 talousarvio. 

• Hallintokuntien tulee huomioida kunnan tiukentuva talous talousarvioesityksis-

sään. Välttämättömät menojen lisäykset on perusteltava konkreettisesti. 

• Palkoissa työkokemuslisät on huomioitava. 

 

Palkkakustannuksissa kunta-alan palkkasumman nousuksi ennustetaan 3,8 % (Kunta-

liitto 4.4.2019) Nykyiset työ- ja virkaehtosopimukset ovat voimassa 31.3.2020 saakka. 

Lomarahojen leikkaus loppuu. Palkkojen sivukulujen %-osuudet pysynevät vuoden 

2019 tasolla.  

 



 

 

Muita huomioitavia seikkoja talousarvion laadinnassa ovat seuraavat: 

• Käyttötalouteen luetaan alle 5.000 euron hankinnat (teknisessä toimessa 10.000 

euroa) ja tätä suuremmat hankinnat investointimenoihin  

• investoinnit budjetoidaan arvonlisäverottomin hinnoin – ainoastaan jos toiminta 

kuuluu vähennysrajoitteisen alv:n piiriin, alv sisällytetään investoinnin määrära-

haan 

• Henkilöstölisäykset on perusteltava erikseen ja niiden kustannusvaikutukset käyt-

tömenoihin eriteltävä yksityiskohtaisesti 

• Työllistämistukitulot on myös ilmoitettava 

• Tulosalueelle on esitettävä toiminnan keskeiset tavoitteet vuonna 2020, joita tulos-

yksikkökohtaiset tavoitteet täydentävät. Samassa yhteydessä on määriteltävä ta-

voitteen toteutumista osoittavat mittarit. 

• Kunnantalon neuvonnan kopiokoneiden valokopiomaksu on mustavalkokopiolta 

0,06 €/kpl, värikopiolta 0,15 €/kpl. Eli hinnat ovat samoja kuin vuonna 2018. 

• Syksyn kuluessa seurataan kuluvan vuoden talouden kehittymistä ja täydennetään 

karsintaohjeita aikaisemman käytännön mukaisesti. 

 

Talousarvioesitykset tulee tehdä kunnanhallitukselle tiistaihin 15.10.2019 mennessä. 

 

PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti antaa seuraavat ohjeet vuoden 2020 talousarvion 

laadinnasta: 

 

• Taloussuunnitelma kattaa vuodet 2020, 2021, 2022 joista vuosi 2020 on talous-

arviovuosi. 

• Talousarvion laskentapohjana on vuoden 2019 talousarvio. 

• Hallintokuntien tulee huomioida kunnan tiukentuva talous talousarvioesityksis-

sään. Välttämättömät menojen lisäykset on perusteltava konkreettisesti. 

• Palkoissa työkokemuslisät on huomioitava. 

 

Palkkakustannuksissa kunta-alan palkkasumman nousuksi ennustetaan 3,8 % (Kunta-

liitto 4.4.2019) Nykyiset työ- ja virkaehtosopimukset ovat voimassa 31.3.2020 saakka. 

Lomarahojen leikkaus loppuu. Palkkojen sivukulujen %-osuudet pysynevät vuoden 

2019 tasolla.  

 

Muita huomioitavia seikkoja talousarvion laadinnassa ovat seuraavat: 

• Käyttötalouteen luetaan alle 5.000 euron hankinnat (teknisessä toimessa 10.000 

euroa) ja tätä suuremmat hankinnat investointimenoihin  

• investoinnit budjetoidaan arvonlisäverottomin hinnoin – ainoastaan jos toiminta 

kuuluu vähennysrajoitteisen alv:n piiriin, alv sisällytetään investoinnin määrära-

haan 

• Henkilöstölisäykset on perusteltava erikseen ja niiden kustannusvaikutukset käyt-

tömenoihin eriteltävä yksityiskohtaisesti 

• Työllistämistukitulot on myös ilmoitettava 

• Tulosalueelle on esitettävä toiminnan keskeiset tavoitteet vuonna 2020, joita tulos-

yksikkökohtaiset tavoitteet täydentävät. Samassa yhteydessä on määriteltävä ta-

voitteen toteutumista osoittavat mittarit. 



 

 

• Kunnantalon neuvonnan kopiokoneiden valokopiomaksu on mustavalkokopiolta 

0,06 €/kpl, värikopiolta 0,15 €/kpl. Eli hinnat ovat samoja kuin vuonna 2018. 

• Syksyn kuluessa seurataan kuluvan vuoden talouden kehittymistä ja täydennetään 

karsintaohjeita aikaisemman käytännön mukaisesti. 

 

Talousarvioesitykset tulee tehdä kunnanhallitukselle tiistaihin 15.10.2019 mennessä. 

 

 

EVLTK § 20 

 

 

 ESITTELIJÄN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Elinvoimalautakunta merkitsee tiedoksi talousarvion laadintaohjeet. 

 

   

PÄÄTÖS: 

 

Elinvoimalautakunta merkitsee tiedoksi talousarvion laadintaohjeet. 



 

 

 

ELINVOIMALAUTAKUNNAN TALOUSARVIO  

 

 

EVLTK § 21 

 Elinvoimalautakunnan talousarviossa suurin muutos on viranhalijan palkkamenojen 

poisjäänti.  Muutoin ei ole isoja muutoksia edelliseen vuoteen verrattuna. Budjetista 

on pyritty hakemaan säästöjä toteuman pohjalta.  

 

  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.  

 

Liitteet: 

 

• Elinvoimalautakunnan talousarvio vuodelle 2020 ja taloussuunnitelmat vuosille 

2021 ja 2022.   

 

 ESITTELIJÄN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Elinvoimalautakunta hyväksyy talousarvioehdotuksen vuodelle 2020 ja 

toimintasuunnitelmat vuosille 2021 ja 2022. 

 

PÄÄTÖS: 

 

Elinvoimalautakunta hyväksyi talousarvioehdotuksen vuodelle 2020 ja 

toimintasuunnitelmat vuosille 2021 ja 2022. 



 

 

 

WILLI KARVIA OY:N TILANNEKATSAUS 

 

EVLTK § 22 

  

 Matkailuyhtiö aloitti toimintansa 14.2.2019. Yhtiölle valittiin hallitus ja hallituksen 

puheenjohtaja on Voitto Raita-aho. Hallituksen jäseniä ovat Jukka Ohrankämmen, 

Sami Laitila, Veijo Kaskimäki, Reetta Ruhkala, Marjo Yliluoma ja Teija Keisala. 

Kunnanhallituksen edustajan yhtiössä on Joni Vainionpää. Toimitusjohtajan tehtäviä 

hoitaa oman tehtävänsä ohella Tarja Hosiasluoma. Marika Eromäki aloitti 

hanketyöntekijänä syyskuun alussa. Sitä ennen yhtiössä työskenteli määräaikaisena 

Kari Hakala ja Liisi Millbach. Rock My Business toimii yhtiön 

markkinointikumppanina ja kirjapitoa hoitaa Yrityspalvelu Itu. 

 

 Willi Karvia haki avustusta ELY keskukselta ja sai mm. brändäykseen ja 

hanketyöntekijän palkkaukseen avustusta.  Yhtiö on toteuttanut hankesuunnitelmassa 

 olevia toimenpiteitä.  Marika Eromäki on tavannut yritysten ja yhdistysten edustajia  

 ja valmistellut toimintasuunnitelmaa yhdessä toimitusjohtajan ja Rock My Business 

Oy:n kanssa.  

 

 Yhtiön päätavoitteena on koordinoida ja markkinoida matkailijoille suunnattuja 

palveluita, joita yritykset ja yhdistykset voivat toteuttaa. Yritys markkinoi myös 

majoitustiloja. Willi Karvia Oy:n toiminnan kehittäminen kulkee yhtämatkaa 

Lauhanvuori-Hämeenkangas geopark hankkeen kanssa.  

 

 

 ESITTELIJÄN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Elinvoimalautakunta merkitsee saadun selvityksen tiedoksi ja antaa oman 

näkemyksensä yhtiön toiminnan suuntaviivoista.  

 

 PÄÄTÖS: 

 

Elinvoimalautakunta merkitsi saadun selvityksen tiedoksi ja kävi keskustelun 

matkailun kehittämisestä.  



 

 

 

KARVIAN YRITTÄJÄT RY:N AVUSTUSHAKEMUS 

 

EVLTK § 23 

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

toimintatukea Karvia-Päivien kehittämiseen ja markkinointiin. 

Karvia-Päivien ohjelmistoa kehitettiin ja kasvatettiin entisestään, myös organisaatio 

sekä henkilöstö on kasvanut ja hieman vaihtunutkin. Viikonlopun suhteen kaikki 

toteutettiin kutakuinkin samaa kaavaa kuin aiemmin. Karvia -Päivät järjestettiin 2.-

4.8.2019, 39. kerran. 

 

Eri järjestöjä, yrityksiä, yhteisöjä, seuroja yms. haastettiin osallistumaan haluamallaan 

tavalla viikonlopun ohjelmaan. Tällä pyrittiin luomaan yhteisöllisyyttä sekä 

aktivoimaan ihmisiä joka puolelta Karviaa. 

 

Karvia-Päivät kerää tuhansittain yleisöä karvialaisten lisäksi myös ulkopaikkakunnilta, 

eikä sovi unohtaa kunnan kesäasukkaita sekä potentiaalisia paluumuuttajia. Näin ollen 

Karvia-Päivien merkitys kunnan palveluja, kulttuuria ja elinkeinoelämää 

markkinoivana tapahtumana on suuri. 

 

Karvian kunta sai Karvia-Päivien ohjelmalehtisen takasivun veloituksetta käyttöönsä, 

joten kunta sai ilmaista mainontaa. Sivun kokoisen mainoksen hinta oli tänä vuonna 

700€ + alv. Ohjelmalehtinen jaettiin noin 10 000 talouteen Karviassa ja 

naapurikunnissa. 

 

 

 ESITTELIJÄN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Elinvoimalautakunta päättää myöntää 2000 euron avustuksen Karvian Yrittäjät ry:lle 

Karvia-Päivien kehittämiseen. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Sami Laitila, Markus Mustajärvi ja Elina Salminen poistuivat tämän pykälän käsittelyn 

ajaksi.  Esko Hautakorpi toimi puheenjohtajana tämän pykälän käsittelyn ajan.  Elin-

voimalautakunta päätti myöntää 2000 euron avustuksen Karvian Yrittäjät ry:lle Kar-

via-Päivien kehittämiseen. 



 

 

 

TOTEUMAVERTAILU 01.01.2019-31.8.2019 

 

EVLTK § 24 

 Toteumavertailu on valmistunut ajalta 01.01 - 31.08 .2019 ja sen mukaan   

elinvoimalautakunnan toimintakuluista on toteutunut 59,59 %. Koulutus- ja 

markkinointiavustuksia on 31.8.2.2019 mennessä myönnetty 2460,45 euroa.  

 

Liitteet: 

 

• Elinvoimalautakunnan toteumavertailu 01.01.2019-31.08.2019 

 

 ESITTELIJÄN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Elinvoimalautakunta merkitsee 01 – 08.2019 toteutumisvertailun tiedoksi. 

 

   

PÄÄTÖS: 

 

Elinvoimalautakunta merkitsi 01. – 08.2019 toteutumisvertailun tiedoksi. 



 

 

 

KUUKAUDEN YRITTÄJIEN VALITSEMINEN LOKAKUU - JOULUKUU JA 

PALKITTUJEN YRITTÄJIEN MUISTAMINEN 

  

EVLTK § 25  

 Kuukauden yrittäjän valitseminen on osoittautunut hyväksi käytännöksi, 

 jota on toteutettu jo huhtikuusta 2013 lähtien. Ylä-Satakuntalehti- ja Kankaanpään 

Seutu lehdet ovat tehneet juttuja yrittäjistä. Valitun yrittäjän on mahdollista saada 

www-sivuilleen linkki kunnan sivuilta, tämä markkinoi ja tekee yrittäjää 

tunnetummaksi. Kuukauden karvialaisen yrittäjän esittely on näin näkyvää ja 

tehokasta.  

 

 ESITTELIJÄN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

 Lautakunta valitsee tulevat kuukauden yrittäjät. Kunniakirjat jaetaan kaikille valituille 

kuukauden yrittäjille.  

 

PÄÄTÖS: 

 

 Lautakunta valitsi tulevat kuukauden yrittäjät. Kunniakirjat jaetaan kaikille valituille 

kuukauden yrittäjille.  



 

 

 

MUUT ASIAT 

 

EVLTK § 26 Elinvoimalautakunnan muut asiat: 

 

UNESCON Geopark neuvosto esittää hallintoneuvostolle Lauhanvuori-

Hämeenkangas Geopark –projekstin hyväksymistä ohjelman kohteeksi. 

Hallintoneuvosto kokoontuu huhtikuussa ja päätökset ovat sen jälkeen 

virallisia.  

 

Yrittäjien aamukahvit on 16.10 klo 9:00 ja Pia Österlund Satakunnan 

Yrittäjistä kertoo yrityskaupan askelmerkeistä ja Kati Mäenpää mentori 

palvelusta.  

 

6.11.2019 klo17-20:30 on LH Geopark –alueen yrittäjien ja toimijoiden 

tapaaminen Siikaisissa, Niinionton Sorsahovissa.  

 

11.11.2019 järjestetään yrittäjien tapaaminen, jossa aiheena on Willi 

Karvian ja Geopark projektin kuulumiset. Tilaisuudessa paikalla on Wil-

li karvia Oy:n markkinointikumppani Rock My Business Oy:n Janne 

Rauhala sekä Lauhanvuori-Hämeenkangas Geopark Ry:n edustaja.  

 

 

  LEADERIIN on lähetetty avustushakemus Vieraasta voimavaraksi.  

  Hankkeen kustannusarvio on 21561 euroa.  

   
Hankkeen tavoitteena on saada vierastyövoima sopeutumaan Karviaan ja 

jäämään kuntaan pysyvästi asumaan. Yritykset tarvitsevat heidän 

työpanostaan ja osaamistaan. Heidän kielitaidostaan voi olla apua myös 

yrityksille, joissa työskentelevät. He voisivat auttaa yrityksiä avaamaan 

vientimarkkinoita.  Heistä voisi yhteyksiensä johdosta olla apua myös 

matkailun kehittämiseen. Suomen kielen oppiminen auttaa työntekijää 

sekä yrittäjää. Mikäli työntekijä sopeutuu paremmin asumaan Karviaan, 

hän sitoutuu paikkakuntaan paremmin. Suuri vaihtuvuus on rasite 

työnantajallekin. Vierastyövoima voi olla iso voimavara koko kunnalle ja 

hankkeen tarkoituksena on selvittää tällä asuvien osaaminen ja 

erityistaidot.  



 

 

 

OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS 

 

 

EVLTK § 27  

Pöytäkirjaan ja pöytäkirjasta annettaviin otteisiin liitetään oikaisuvaatimusohje ja 

valitusosoitus. 

 

 

 



OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Liite pöytäkirjaan ja pöytäkirjanotteisiin 
 

Karvian kunta 
Elinvoimalautakunta 

Kokouspäivämäärä 
10.10.2019 

Pykälät 
18-27 

MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
Kieltojen perusteet Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat 

yksinomaan valmistelua, täytäntöönpanoa tai kokouksen järjestäytymistä (KuntaL 136§) 
Pykälät 18-22,24-27 

 Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla, koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 
mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus. 
Pykälät 23 

 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: 23 

 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   21  _10_.2019                        Pöytäkirjanotteet on postitettu 21_.10.2019 
                                                                                                                     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. 

 


