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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 

KV § 34 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 § 35 PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

 Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kaija Kangas ja Jari Kannisto. 

  



 

 

VALTUUSTOTASON TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILUT AJALTA 1.1.–
30.6.2019 

 
KH 13.8.2019 

§ 107  
 Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden (kunnanhallitus 21.1.2019 § 6) 

 mukaan kirjanpidon raportit tulee toimittaa seuraavasti: 

 

 Hallintokunnille kerran kuukaudessa 

 Kunnanhallitukselle ja lautakunnille noin kolmen kuukauden välein 

 Kunnanvaltuustolle noin kuuden kuukauden välein 

 

Liitteenä ovat alla mainitut valtuustotason talousarvion toteutumisvertailut ajalta  

01 – 06.2019.  

 

Liitteet: 

 

 Tuloslaskelma 01 – 06.2019 

 Rahoituslaskelma 01 - 06.2019 

 Käyttötalous 01 – 06.2019 

 Investoinnit 01 – 06.2019 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus merkitsee 01 – 06.2019 valtuustotason talousarvion 

toteutumisvertailut; käyttötalouden, investoinnit, tuloslaskelman sekä 

rahoituslaskelman tiedoksi ja lähettää ne edelleen kunnanvaltuustolle tiedoksi. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus merkitsi 01 – 06.2019 valtuustotason talousarvion toteutumisvertailut; 

käyttötalouden, investoinnit, tuloslaskelman sekä rahoituslaskelman tiedoksi ja 

lähettää ne edelleen kunnanvaltuustolle tiedoksi. 

 

KV § 36 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanvaltuusto merkitsi tiedoksi 01 – 06.2019 valtuustotason talousarvion 

toteutumisvertailut; käyttötalouden, investoinnit, tuloslaskelman sekä 

rahoituslaskelman. 

  



 

 

EROPYYNTÖ KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNNAN JÄSENYYDESTÄ 

 
KOLTK 30.7.2019 

§ 47  

Kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsen Tuire Huhdanmäki pyytää eroa kasvatus- ja 

opetuslautakunnan jäsenyydestä koska hänet on valittu kunnanhallituksen jäseneksi. 

Eropyyntö on jätetty lautakunnalle 22.7.2019 Kuntalain 70 § mukaan 

luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää 

luottamushenkilön valinnut toimielin.  

 

KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

 Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen 

kunnanvaltuustolle, että se myöntää Tuire Huhdanmäelle eron kasvatus- ja 

opetuslautakunnan jäsenyydestä ja valitsee hänen tilalleen kasvatus- ja 

opetuslautakuntaan uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.   

 

PÄÄTÖS: 

 

 Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle ja edelleen 

kunnanvaltuustolle, että se myöntää Tuire Huhdanmäelle eron kasvatus- ja 

opetuslautakunnan jäsenyydestä ja valitsee hänen tilalleen kasvatus- ja 

opetuslautakuntaan uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.  

 
KH 13.8.2019 

§ 108   

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

 Kunnanhallitus päättää kasvatus- ja opetuslautakunnan esityksen mukaisesti esittää 

kunnanvaltuustolle, että se myöntää Tuire Huhdanmäelle eron kasvatus- ja 

opetuslautakunnan jäsenyydestä ja valitsee hänen tilalleen kasvatus- ja 

opetuslautakuntaan uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.  

 

 PÄÄTÖS: 

 

Tuire Huhdanmäki poistui esteellisenä tämän pykälän käsittelyn ajaksi klo 20.06-

20.07. 

 

Kunnanhallitus päätti kasvatus- ja opetuslautakunnan esityksen mukaisesti esittää 

kunnanvaltuustolle, että se myöntää Tuire Huhdanmäelle eron kasvatus- ja 

opetuslautakunnan jäsenyydestä ja valitsee hänen tilalleen kasvatus- ja 

opetuslautakuntaan uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. 

 

KV § 37 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanvaltuusto päätti kunnanhallituksen ja kasvatus- ja opetuslautakunnan esityksen 

mukaisesti myöntää Tuire Huhdanmäelle eron kasvatus- ja opetuslautakunnan 

jäsenyydestä. Kunnanvaltuusto valitsi valtuutettu Veijo Kaskimäen esittämänä Tuire 

Huhdanmäen tilalle kasvatus- ja opetuslautakunnan uudeksi jäseneksi Saija 

Heiniluoman jäljellä olevaksi toimikaudeksi. 

  



 

 

LISÄMÄÄRÄRAHA PÄIVÄKODIN KALUSTEISIIN 

 
KOLTK 30.7.2019 

§ 45 

Päiväkoti Kissankimalluksessa, Kisuleissa, on nukkumapaikkoja lapsille 8. Nukkuma-

paikkojen tarve on kasvanut ollen nyt 16 paikkaa. 16 lapsesta kaikki eivät päivälepo-

aikaan nuku, vaan he lepäilevät lepohetkellä lattiapatjalla. Jotta saataisiin paikat kai-

kille nukkujille, tarvitaan sänkyjä lisää. Kisuleiden tilaan mahtuu vielä yksi kaap-

pisänky sekä sohva, jossa olisi laatikkosängyt kahdelle lapselle. Näin saadaan paikat 

neljälle nukkujalle. Myös Nuppusten wc-remonttiin tarvitaan määrärahaa irtokalustei-

den osalta. 
 

Varhaiskasvatuksen budjetissa on varattu 2000 euroa kuluvan ja uusittavan 

materiaalin ja kalusteiden hankintaan, mutta tämän lisäksi tarvitaan määrärahaa 

kaappisänkyyn, sohvaan ja wc-kalusteisiin.  

 

Päivähoidonohjaajan pyytämien tarjouksien mukaan tarvittavan kaluston kustannus on 

3000 euroa. Kaappisänky 875 €. Sohva, jossa laatikkosängyt kahdelle lapselle, 900 €. 

Wc:n hoitopöytä ja hyllyt yhteensä n. 1200€. 
 

KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

 Kasvatus- ja opetuslautakunta esittää kunnanhallituksen kautta kunnanvaltuustolle, 

että se myöntää 3000 euron lisämäärärahan päiväkodin kalusteisiin. 
 

PÄÄTÖS: 
 

 Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti esittää kunnanhallituksen kautta 

kunnanvaltuustolle, että se myöntää 3000 euron lisämäärärahan päiväkodin 

kalusteisiin. 

 
KH 13.8.2019 

§ 109   

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

 Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää kasvatus- ja 

opetuslautakunnan esityksen mukaisesti 3000 euron lisämäärärahan päiväkodin 

kalusteisiin. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Tuire Huhdanmäki poistui esteellisenä tämän pykälän käsittelyn ajaksi klo 20.08-

20.09. 

 

 Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää kasvatus- ja 

opetuslautakunnan esityksen mukaisesti 3000 euron lisämäärärahan päiväkodin 

kalusteisiin. 

 

 

KV § 38 PÄÄTÖS: 

 



 

 

Kunnanvaltuusto myönsi kunnanhallituksen ja kasvatus- ja opetuslautakunnan 

esityksen mukaisesti 3000 euron lisämäärärahan päiväkodin kalusteisiin.  

  



 

 

POSAN PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄN OSAVUOSIRAPORTTI 1.1. – 30.6.2019  

 
KH 3.9.2019 

§ 119  
 PoSan peruspalvelukuntayhtymän yhtymähallitus on käsitellyt PoSan talouden 

toteutumista ajalla 1.1. – 30.6.2019 kokouksessaan 27.8.2019. Talousarvion 

mukaisista tuotoista toteutiui 48,8 % ja ulkoisista kuluista 46,3%. Toimintatuotot 

kasvoivat 0,7% verrattuna edelliseen vuoteen. Virallisen tuloslaskelman mukaan 

toimintakulut supistuivat -4,17% verrattuna edelliseen vuoteen.  

 
 Karvian kunnan toteutuneet kustannukset prosentteina tammi-kesäkuussa 2019 ovat 

seuraavat: 

 

Palvelu:                                        Käyttö: 

Perhepalvelut                            42,22 % 

Aikuispalvelut                                 54,12 % 

Vanhuspalvelut                               56,08 % 

Erityispalvelut                                 41,85 % 

Ympäristöpalvelut                           42,97 % 

 

Palvelut yhteensä, tammi-kesäkuun 2019 kokonaiskäytön toteuma on Karvian osalta 

on 50,60 %. Kustannus- ja suoritetietoja tarkasteltaessa nousua on Karvian osalta 

erityisesti lastensuojelun perhehoidossa ja laitospalveluissa. 

 

Liitteet: 

 

 PoSan talouden toteutuminen ajalla 1.1. – 30.6.2019 

 

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus merkitsee PoSan talouden seurannan ja palvelusopimuksen 

toteutumisen tammi-kesäkuulta 2019 tiedoksi ja antaa sen edelleen tiedoksi 

kunnanvaltuustolle. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus merkitsi PoSan talouden seurannan ja palvelusopimuksen 

toteutumisen tammi-kesäkuulta 2019 tiedoksi ja antaa sen edelleen tiedoksi 

kunnanvaltuustolle. 

 

KV § 39 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanvaltuusto merkitsi PoSan talouden seurannan ja palvelusopimuksen 

toteutumisen tammi-kesäkuulta 2019 tiedoksi. 

  



 

 

ESITYS POHJOIS-SATAKUNNAN KUNTIEN YHTEISEN KUNTALIITOSSELVITYKSEN 
TEKEMISESTÄ/YHTEISTYÖN LISÄÄMISESTÄ 

 
KH 23.9.2019 

§ 128 Honkajoen kunnanvaltuusto on päättänyt 29.8.2019 esittää Jämijärven, Karvian, Po-

markun ja Siikaisten kunnalle sekä Kankaanpään kaupungille Pohjois-Satakunnan 

kuntien yhteisen kuntaliitosselvityksen tekemistä/yhteistyön lisäämistä.  

 

 Vastauksia pyydetään seuraaviin kysymyksiin:  

1. Osallistuuko kunta yhteisen kuntaliitosselvityksen tekemiseen? 

  ____(Kyllä), ehdolla, että kaikki Pohjois-Satakunnan kunnat osallistuvat. 

 ____(Kyllä), yhdessä Honkajoen kunnan ja niiden kuntien kanssa, jotka 

haluavat osallistua tämän kyselyn mukaisen yhteisen kuntaliitosselvityk-

sen tekemiseen. 

 ____(Ei) 

 

2. Haluaako kunta lisätä yhteistyötä? 

____(Kyllä), Pohjois-Satakunnan kuntien kesken esim. seuraavissa pal-

veluissa/toimialoilla:_________________________________________ 

____(Ei) 

 

 Honkajoen kunta kutsuu kuntaliitosselvityksestä ja yhteistyön lisäämisestä kiinnostu-

neiden kuntien edustajat yhteiseen tilaisuuteen Honkajoen kunnanvirastolle tiistaina 

15.10.2019 klo 18.00. 

 

 Honkajoen kunta pyytää kunnilta vastauksia 15.10.2019 mennessä.  

 

Liitteet: 

 

 Honkajoen kunnanvaltuuston päätös 29.8.2019 § 26 

 Kyselylomake 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus keskustelee asiasta ja lähettää sen kunnanvaltuustolle käsiteltäväksi. 

 

PÄÄTÖS: 

  

 Kunnanhallitus keskusteli asiasta ja esittää kunnanvaltuustolle, ettei Karvian kunta 

lähde kuntaliitosselvityksen tekemiseen, mutta Karvian kunta voi lisätä yhteistyötä 

Pohjois-Satakunnan kuntien kesken. 

 

KV § 40 PÄÄTÖS: 

 

 Käydyssä keskustelussa todettiin, että yhteistyötä halutaan tehdä Satakunnan lisäksi  

 myös muiden maakuntien kuten Pirkanmaan ja Etelä-Pohjanmaan kanssa. 

 

Kunnanvaltuusto päätti, ettei Karvian kunta lähde kuntaliitosselvityksen tekemiseen,  

 mutta Karvian kunta voi lisätä yhteistyötä Pohjois-Satakunnan kuntien kesken.  

  



 

 

SARAN KOULUN OSTOTARJOUS 

 
KH 23.9.2019 

§ 129 Saran koulu jäi pois koulukäytöstä oppilaiden siirryttyä yhtenäiskoululle. Ryhmäper-

hepäiväkoti Onnimanni toimii edelleen Saran koulun tiloissa. Koulukiinteistö on ollut 

myynnissä kahden vuoden ajan. Koulun rakennusvuosi on 1964 ja sen kokonaisala on 

672m2. Tontin pinta-ala on 1,05 hehtaaria.  

 Karvian Teatteriyhdistys Ry on tehnyt tarjouksen Saran koulukiinteistöstä ja tarjoaa 

siitä 10 000 euroa. Karvian Teatteriyhdistys Ry:n edustajat ovat tutustuneet myyn-

tiesitteisiin ja kiinteistöön. Tarjous käsittää kiinteistön kalustoineen ja keittiökonei-

neen. Koulutiloissa oleva irtaimisto, kuten tietokoneet pitää poistaa kuukauden kulu-

essa kaupantekohetkestä. Mikäli kauppa toteutuu, niin nyt siellä toimiva päiväkoti voi 

jatkaa toimintaansa sopimuksen mukaan korvausta vastaan. 

 

Karvian Teatteriyhdistys Ry:n ajatuksena on ottaa koulu kulttuuripuolen yhdistysten 

käyttöön. Karvian Teatteriyhdistys Ry ja sen kesäteatteri, sekä Tupateatteri, että lapsi-

teatteriryhmät tarvitsevat varasto- ja toimistotiloja. Karvian Kansanmusiikkiyhdistys, 

sekä sen Musiikkiteatteri ja musiikkiryhmät tarvitsevat myös varasto- ja toimistotiloja. 

Osaa rakennuksesta käytettäisiin majoitustiloina mm vieraileville esiintyjäryhmille 

ja/tai majoitustiloina kylillä olevien täyttyessä erilaisten tapahtumien yhteydessä. 

 

Liitteet: 

 

 kauppakirjaluonnos (toimitetaan kokoukseen) 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se myy Sarankylän kansakoulu 

-nimisen kiinteistön (kiinteistötunnus 230-409-9-65) Karvian Teatteriyhdistys Ry:lle 

10 000 euron kauppahintaan.  

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanjohtaja korjasi päätösehdotusta, että ostajana on perustettava yhdistys, ei 

Karvian Teatteriyhdistys Ry. Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se 

myy Sarankylän kansakoulu -nimisen kiinteistön (kiinteistötunnus 230-409-9-65) 

perustettavalle yhdistykselle 10 000 euron kauppahintaan. 

 

KV § 41 PÄÄTÖS 

 

Kunnanvaltuusto päätti myydä kunnanhallituksen esityksen mukaisesti Sarankylän 

kansakoulu -nimisen kiinteistön (kiinteistötunnus 230-409-9-65) Karvian 

Poikkitaiteilijat ry:lle 10 000 euron kauppahintaan. 

  



 

 

SARVELAN KOULUN OSTOTARJOUS 

 
KH 23.9.2019 

§ 130 Sarvelan koulu jäi pois koulukäytöstä oppilaiden siirryttyä yhtenäiskoululle. Koulu-

kiinteistö on ollut myynnissä kahden vuoden ajan. Sarvelan koulukiinteistöistä on ol-

lut useampi taho kiinnostunut ja kaksi ostajaehdokasta on tehnyt siitä kirjallisen tarjo-

uksen.  

 

 Sarvelan koulun rakennusvuosi on 1955 ja sen pinta-ala on 933 m2. Kiinteistöön kuu-

luu lisäksi metsäpalsta. Kiinteistön pinta-ala on yhteensä 8,403 hehtaaria.  

 Kiinteistö myydään avoimella tarjousmenettelyllä, koska tarjoajia on useampia. Tar-

jousten antoaika päättyy 23.9 klo 15.00. Tarjoukset tulee antaa kirjallisena. (Myös 

sähköpostilla tulleet tarjoukset hyväksytään) 

 

Liitteet: 

 

 ostotarjoukset (toimitetaan kokoukseen) 

 luonnos kauppakirjasta (toimitetaan kokoukseen) 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se myy Riihimaa- nimisen 

kiinteistön (kiinteistötunnus 230-411-3-131) 23.9.2019 klo 15.00 mennessä tulleen 

korkeimman tarjouksen tehneelle.  

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se myy Riihimaa- nimisen 

kiinteistön (kiinteistötunnus 230-411-3-131) 23.9.2019 klo 15.00 mennessä tulleen 

korkeimman tarjouksen tehneelle Saintrond Factory Oy:lle 37.500 euron 

kauppahinnalla.  

 

KV § 42 PÄÄTÖS 

 

Kunnanvaltuusto päätti myydä kunnanhallituksen esityksen mukaisesti Riihimaa- 

nimisen kiinteistön (kiinteistötunnus 230-411-3-131) 23.9.2019 klo 15.00 mennessä 

tulleen korkeimman tarjouksen tehneelle Saintrond Factory Oy:lle 37.500 euron 

kauppahinnalla.  

  



 

 

ILMOITUSASIAT 

 

KV § 43 

 Valtuutettu jätti seuraavan valtuustoaloitteen: 

 

 

 

1.VALTUUSTOALOITE: NAISTEN MAMMOGRAFIAKUVAUKSET KARVIAAN 

 

Aiheena on naisten mammografiakuvaukset. Mielestäni nämä kuvaukset olisivat ai-

heellista suorittaa Karviassa. 

 

 Karviasta kuljetaan Kankaanpäässä, jopa yksittäin omilla autoilla. Samana 

päivänä saattaa olla kymmeniä karvialaisia kuvauksissa, jotka tapahtuvat Kankaan-

pään terveyskeskuksen pihassa, rekan kontissa. Tämä on asia, jossa toivoisin otetta-

van huomioon myös sen, että osalla kuntalaisistamme voi olla taloudellisia ongelmia 

kuljetuksen järjestämisessä ja muita kiireitä, kuten suunnitellut työt. Tällaisista syistä 

voi kuvaukset jäädä kokonaan suorittamatta.  

 

Huomion arvoista on myös, että tämä vahvistaisi oman kuntamme palveluiden käyt-

töä. 

Kankaanpäässä mammografiakuvauksissa kävijät todennäköisesti käyttävät tällöin 

Kankaanpään palveluita. 

 

 Karviassa 3.9.2019 

 Aarre Välimäki 

 Kunnanvaltuutettu 

 

 Valtuustoaloite siirretään kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.  

  



 

 

OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS 

 

KV § 44 Pöytäkirjaan ja pöytäkirjasta annettaviin otteisiin liitetään oikaisuvaatimusohje ja 

valitusosoitus kuntalain mukaisesti.  

 

 



Karvian kunta VALITUSOSOITUS Liite pöytäkirjaan 

 Kokouspäivämäärä Pykälät 
Kunnanvaltuusto 3.10.2019  34 - 44 
 

 

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: 34,35,36,39,40,43,44 
 

 

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 rakennus-
järjestyksen 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: 37,38,41,42 
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite:                                          Valitusviranomaisen puhelin- ja faksinumerot: 

Turun hallinto-oikeus                                                                     Vaihde          029 56 42400 
Sairashuoneenkatu 2 – 4                                                  Kirjaamo       029 56 42410 
PL 32                                                                                                        Faksi              029 56 42414 
20101 TURKU                                                                                       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.  

Pöytäkirja 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  ____/____20____.  
 

Valituksen muoto ja sisältö 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 valitusviranomai-
sen 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:__________________________ 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
mailto:karvia@karvia.fi

