KUNNANVALTUUSTO

2/2019

Aika

Torstai 18.4.2019 klo 19.00 – 19.08

Paikka

Olohuone

Läsnä

Paikalla 19 valtuutettua

Aalto Kari
Ervelä Mari
Hietaluoma Jaakko
Huhtaluoma Heikki
Kangas Kaija
Kannisto Jari
Kaskimäki Veijo
Koivumäki Jyrki
Laitila Sami
Louhisuo Jori
Mustakoski Risto
Niskala Jorma
Ohrankämmen Jukka
Pukkila Esa
Suominen Päivi
Tuuliniemi Paavo
Vainionpää Joni
Välimäki Aarre
Ylilammi Tomi
Lentovaara Joni
Järvinen Tiina

Poissa

Hautaluoma Väinö
Hietaluoma Jaakko
Kaskimäki Veijo
Raita-aho Voitto

Muut saapuvilla olleet
Hosiasluoma Tarja
Honkanen Arja
Salonen Miia

kunnanjohtaja
palkanlaskija-arkistonhoitaja, pöytäkirjanpitäjä
pöytäkirjanpitäjä/työhönoppija

Pöytäkirja tarkastettu 18.4.2019
Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kunnan verkkosivuilla 23.4.2019
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
KV § 13

Kuntalain 94 §:n mukaan kokouskutsu on lähetettävä ja kokouksesta on annettava
yleisesti tieto vähintään neljä päivää ennen kokousta. Karvian kunnanvaltuuston
työjärjestyksen mukaan kokouskutsu on lähetettävä valtuutetuille seitsemän päivää
ennen kokousta, postitus- ja kokouspäivä mukaan lukien.
Kokouksesta on ilmoitettava kunnan ilmoitustaululla sekä Ylä-Satakunta -lehdessä
sekä kunnan nettisivuilla.
Kuntalain 103 §:n mukaan kunnanvaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi
kolmannesta valtuutetuista on saapuvilla.
PÄÄTÖS:
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN
KV § 14

PÄÄTÖSEHDOTUS:
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
PÄÄTÖS:
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mari Ervelä ja Joni Lentovaara.

EROPYYNTÖ VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN JÄSENYYDESTÄ
Vltk 13.2.2019 § 7

Vapaa-ajanlautakunnan jäsen Samuli Juurakko pyytää eroa kunnallisesta
luottamustoimesta paikkakunnalta poismuuton vuoksi. Eropyyntö on jätetty
lautakunnalle 2.1.2019 Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota
pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin,
kunnanvaltuusto kunnanhallituksen esityksestä.
Liikuntasihteerin päätösesitys:
Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että se
myöntää Samuli Juurakolle eron vapaa-ajanlautakunnan jäsenyydestä ja valitsee hänen
tilalleen vapaa-ajanlautakuntaan uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Päätös:
Lautakunta hyväksyi päätösesityksen.
KH 11.3.2019
§ 43

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus päättää vapaa-aikalautakunnan esityksen mukaisesti esittää
kunnanvaltuustolle, että se myöntää Samuli Juurakolle eron vapaa-ajanlautakunnan
jäsenyydestä ja valitsee hänen tilalleen vapaa-ajanlautakuntaan uuden jäsenen jäljellä
olevaksi toimikaudeksi.
PÄÄTÖS:
Kunnanhallitus päätti vapaa-aikalautakunnan esityksen mukaisesti esittää
kunnanvaltuustolle, että se myöntää Samuli Juurakolle eron vapaa-ajanlautakunnan
jäsenyydestä ja valitsee hänen tilalleen vapaa-ajanlautakuntaan uuden jäsenen jäljellä
olevaksi toimikaudeksi.
KV § 15

PÄÄTÖS:
Kunnanvaltuusto päätti kunnanhallituksen ja vapaa-aikalautakunnan esityksen
mukaisesti myöntää Samuli Juurakolle eron vapaa-ajanlautakunnan jäsenyydestä.
Kunnanvaltuusto valitsi Jukka Ohrankämmenen esityksestä hänen tilalleen vapaaajanlautakuntaan uudeksi jäseneksi Sauli Sartonevan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

MÄÄRÄALAN OSTOTARJOUS REPO-VÄSTILÄN ASEMAKAAVA-ALUEEN
TONTEISTA
KH 8.4.2019
§ 53

Mediset Hoivarakentajat Oy on tehnyt ostotarjouksen perustettavan kiinteistöyhtiön
lukuun Repo-Västilän asemakaava-alueen korttelin 96 tonteista 3 ja 4. Tontit
sijaitsevat osoitteessa Revonkatu 1-3 ja ovat yhteispinta-alaltaan 5789m2.
Tarjouksen määrä on 11 578 euroa, mikä perustuu Karvian kunnanvaltuuston
tekemään hinnoittelupäätökseen. Kauppakirja allekirjoitetaan, kun se on saanut kaikki
ikäihmisten palvelukodin rakentamisen edellyttämät luvat.
Perustettavan kiinteistöyhtiön kotipaikaksi tulee Karvia ja rakentamisessa pyritään
käyttämään paikallisia toimijoita.
Liitteet:




Karttaliite
kauppakirjaluonnos
ostotarjous

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se päättäisi myydä Mediset
Hoivarakentajat Oy:lle karttaliitteeseen merkityn 5789 m2:n määräalan 11 578 euron
kauppahinnalla liitteenä olevan kauppakirjan mukaisin ehdoin.
PÄÄTÖS:
Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se myy Mediset Hoivarakentajat
Oy:lle karttaliitteeseen merkityn 5789 m2:n määräalan 11 578 euron kauppahinnalla
liitteenä olevan kauppakirjan mukaisin ehdoin.
KV § 16

PÄÄTÖS:
Kunnanvaltuusto päätti myydä Mediset Hoivarakentajat Oy:lle karttaliitteeseen
merkityn 5789 m2:n määräalan 11 578 euron kauppahinnalla liitteenä olevan
kauppakirjan mukaisin ehdoin.

MUUT ASIAT
KV § 17
Muita asioita ei ollut.

ILMOITUSASIAT
KV § 18
Puheenjohtaja ilmoitti, että valtuustoseminaari pidetään 20.5.2019. Ohjelma tulee
myöhemmin.

OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS
KV § 19

Pöytäkirjaan ja pöytäkirjasta annettaviin otteisiin liitetään oikaisuvaatimusohje ja
valitusosoitus kuntalain mukaisesti.

Karvian kunta

VALITUSOSOITUS

Kunnanvaltuusto

Kokouspäivämäärä
18.4.2019

Liite pöytäkirjaan
Pykälät
13 - 19

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kunnallisvalitusta 136 §:n mukaan, koska päätös koskee vain valmistelua tai
täytäntöönpanoa, taikka kunnallisen kansanäänestyksen toimittamista (kuntalaki 24 §), taikka kunnallisen
virkaehtosopimuslain 26 §:ssä mainittuja asioita.
Pykälät: 13,14,17,18,19

VALITUSOSOITUS
Valitusoikeus ja
valitusperuste

Valituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi
vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Sen lisäksi päätökseen, joka koskee yleiskaavan, asemakaavan ja rakennusjärjestyksen hyväksymistä, valituksen saa tehdä Varsinais-Suomen ELY-keskus, maakunnan liitto ja kunta, joiden alueella
kaavassa osoitetulla maankäytöllä tai rakennusjärjestyksellä on vaikutuksia. Rekisteröidyllä paikallisella tai alueellisella
yhteisöllä toimialaansa kuuluvissa asioissa toimialueellaan on myös valitusoikeus. Valituksen saa tehdä sillä perusteella,
että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen ja
valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Kunnallisvalitus (valitusaika 30 päivää) Pykälät: 15,16,
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite:
Valitusviranomaisen puhelin- ja faksinumerot:
Turun hallinto-oikeus
Vaihde
029 56 42400

Sairashuoneenkatu 2 – 4
PL 32
20101 TURKU

Pöytäkirja

029 56 42410

Faksi

029 56 42414

Sähköposti turku.hao@oikeus.fi

Sähköisen asioinnin palvelu osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle
viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen
lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei
muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä
yleisessä tietoverkossa.
Kaavan tai rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan tulleen tiedoksi seitsemän päivän kuluttua
siitä, kun pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan.
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Karvian kunnasta, Kylä-Karviantie 17, 39930 Karvia
Sähköpostiosoite: karvia@karvia.fi, p. 02 572790; Kunnantalo avoinna maanantaista perjantaihin klo 8.00 – 15.45.
Pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon

Valituksen muoto ja sisältö

Kirjaamo

____/____20____.

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Valituksessa, joka on
osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai
asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse
täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä
epäillä.
Valituskirjelmään on liitettävä:
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta.
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin HLL 21 §:ssä säädetään.

Valitusasiakirjojen
toimittaminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä
arkipäivänä sen jälkeen. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin
valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa
(1455/2015) säädetään.

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi kirjeellä, joka on lähetetty

_____/_____20_____

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköpostilla, joka on lähetetty

_____/_____20_____ Tiedoksi antaja:__________________________

