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Ennen kunnanvaltuuston kokouksen alkua luovutettiin saajilleen kuntaan saapuneet Ritarikuntien 

kunniamerkit.  

 

TASAVALLAN PRESIDENTTI  

on joulukuun 6. päivänä 2018 antanut kunniamerkit seuraaville henkilöille: 

 

Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitali kultaristein, SVR MI kr 
 

Holkko Merja Kyllikki, kouluttaja / yrittäjä 

Ruinu Arja Tuula Irmeli, päivähoidon ohjaaja 

 

________________________________________________________________________________ 

 

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 

KV § 1 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 § 2 PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

 Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tomi Ylilammi ja Kari Aalto. 

  



 

 

 

KUNNALLISTEN KUULUTUSTEN JULKAISEMINEN V. 2019 

 
KH 21.1.2019 

§ 3 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS 

 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että vuonna 2019 kunnalliset kuulutukset 

julkaistaan kunnan kotisivuilla sekä joka talouteen jaettavassa kuntatiedotteessa. 

Lisäksi kunnalliset kuulutukset julkaistaan kunnan ilmoitustaululla. 

 

Tarvittaessa kuulutuksia julkaistaan myös Ylä-Satakunta tai/ ja Kankaanpään Seutu 

lehdissä. 

 

PÄÄTÖS 

 

Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että vuonna 2019 kunnalliset kuulutukset 

julkaistaan kunnan kotisivuilla sekä joka talouteen jaettavassa kuntatiedotteessa. 

Lisäksi kunnalliset kuulutukset julkaistaan kunnan ilmoitustaululla. 

 

Tarvittaessa kuulutuksia julkaistaan myös Ylä-Satakunta tai/ ja Kankaanpään Seutu 

lehdissä. 

 

 

KV § 3 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanvaltuusto päätti hallituksen esittämällä tavalla siten, että vuonna 2019 

kunnalliset kuulutukset julkaistaan kunnan kotisivuilla sekä joka talouteen jaettavassa 

kuntatiedotteessa. Lisäksi kunnalliset kuulutukset julkaistaan kunnan ilmoitustaululla. 

 

Tarvittaessa kuulutuksia julkaistaan myös Ylä-Satakunta tai/ ja Kankaanpään Seutu 

lehdissä. 

 

 

  



 

 

 

KUNNANVALTUUSTON KOKOUSKUTSUJEN JULKAISEMINEN JA KOKOUKSISTA 
ILMOITTAMINEN 

 
KH 21.1.2019 

§ 5 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että vuonna 2019 kokouskutsu julkaistaan kunnan 

kotisivuilla ja Ylä-Satakunta-lehdessä. Lisäksi kunnanvaltuuston kokouskutsu julkais-

taan kunnan ilmoitustaululla.  

 

Kokouskutsu lähetetään valtuutetuille tai saatetaan sähköisesti saataville hallintosään-

nön mukaan 7 päivää ennen kokousta postitus- ja kokouspäivä mukaan lukien. 

 

PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että vuonna 2019 kokouskutsu julkaistaan 

kunnan kotisivuilla ja Ylä-Satakunta-lehdessä. Lisäksi kunnanvaltuuston kokouskutsu 

julkaistaan kunnan ilmoitustaululla.  

 

Kokouskutsu lähetetään valtuutetuille tai saatetaan sähköisesti saataville hallintosään-

nön mukaan 7 päivää ennen kokousta postitus- ja kokouspäivä mukaan lukien. 

 

KV § 4 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanvaltuusto päätti kunnanhallituksen esittämällä tavalla siten, että vuonna 2019 

kokouskutsu julkaistaan kunnan kotisivuilla ja Ylä-Satakunta-lehdessä. Lisäksi 

kunnanvaltuuston kokouskutsu julkaistaan kunnan ilmoitustaululla.  

 

Kokouskutsu lähetetään valtuutetuille tai saatetaan sähköisesti saataville hallintosään-

nön mukaan 7 päivää ennen kokousta postitus- ja kokouspäivä mukaan lukien. 

 

  



 

 

 

LISÄMÄÄRÄRAHA NEVALYLYN HANKKEEN KUNNAN MAKSUOSUUTTA VARTEN 

 
KH 21.1.2019 

§ 15 Nevalylyn ympäristöön on tarkoitus hakea LEADER avustusta pitkospuiden ja kodan 

rakentamiseen.    Hankkeen tavoitteena on saada rakennettua talkoilla 1,3 kilometriä 

Nevalylyn ympärille sekä kota järven rantaan. Rakenteet tukisivat virkistäytymistä ja 

luonnossa liikkumista ja loisivat uuden mielenkiintoisen kohteen aivan Alkkianvuoren 

läheisyyteen. Tavoitteena on lisätä paikallisten luonnossa liikkumista.  Hanke tukee 

geopark alueen palvelurakennetta ja tarjoaa etenkin lapsiperheille mahdollisuuden 

luontoliikuntaan.  Hankkeella tuotettaisiin myös opasteita alueelle. Hankkeesta 

hyötyvät sekä paikalliset että matkailijat.  

 

 Nevalyly sijaitsee Metsähallituksen omistamalla alueella ja Metsähallitus on antanut 

suostumuksensa pitkospuiden ja kodan rakentamiseen. Talkoolaisia on mahdollista 

saada pitkospuiden rakentamiseen ja kodan pystytykseen. Pitkospuiden puutavara 

ajettaisiin paikalle talvella ja rakennustyö ajoittuisi kevääseen ja kesään, samoin kodan 

pystytys.  

 

 Hankkeeseen on mahdollista saada 50 % LEADER avustusta, loppuosa kustannuksista 

tulee kattaa kunnan rahoitusosuutena j talkootyönä. Hankkeen kokonaiskustannus on 

37500 ja tästä LEADER tuen osuus 18750 euroa. Kunnan rahoitusosuudeksi jää 11250 

euroa ja talkootyön osuus on 7500 euroa. Julkisissa hankkeissa talkootyön osuus saa 

olla enintään 20 %.  

 

Liitteet: 

 

 hankekuvaus ja kustannuslaskelma 

 Metsähallituksen suostumus  

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntäisi 37500 euron 

lisämäärärahan Nevalylyn hankkeelle, sillä edellytyksellä, että hankkeelle myönnetään 

50 % LEADER avustusta.  

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntäisi 37500 euron 

lisämäärärahan Nevalylyn hankkeelle, sillä edellytyksellä, että hankkeelle myönnetään 

50 % LEADER avustusta. Kustannuspaikka Elinvoimalautakunta.  

 

KV § 5 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanjohtaja selvitti valtuutetuille asiaa ja toivoi hankkeelle menestystä. 

Kunnanvaltuusto päätti myöntää 37.500 euron lisämäärärahan Nevalylyn hankkeelle, 

sillä edellytyksellä, että hankkeelle myönnetään 50 % LEADER avustusta. 

Kustannuspaikka Elinvoimalautakunta.  

  



 

 

 

KUNTALAIS- JA VALTUUSTOALOITTEET VUODELTA 2018 

 
KH 21.1.2019 

§ 16 Kuntalaisaloitteita ei vuoden 2018 aikana jätetty. Kunnanhallitus antaa 

valtuustoaloitteista vuodelta 2018 valtuustolle jäljempänä olevat selvitykset.  

 

1. VALTUUSTOALOITE: KYLÄKARVIANTIEN – KARVIAN 

TERVEYSASEMAN – ILTARUSKON PALVELUKESKUKSEN VÄLISEN 

KEVYENLIIKENTEEN TURVALLISUUDEN PARANTAMINEN 

 

Kyläkarviantieltä käännyttäessä Iltaruskonkadulle ei kevyenliikenteen tarvitsemaa 

tilaa ole huomioitu lainkaan. Vaarallisin osuus reitillä on heti sen alkupäässä ennen 

terveysaseman liittymää, jossa kadun leveys riittää niukasti kahdelle henkilöautolle.  

Palvelukoti Syreenin tontin kohdalla katu on leveimmillään ja tilaa on riittävästi 

kevyenliikenteen erottamiseksi esim. ajoratamerkinnöin kadun vasempaan reunaan 

kuljettaessa Iltaruskoa kohden. 

Esitän kadun leventämistä (1-1,5 m) Syreenin kohdalla jo nyt toteutettuun leveyteen ja 

lisäksi vasemmalle kääntyvä rivitalojen liittymä tarvitsee suojatiemerkinnän 

kevyenliikenteen turvaksi liittymän kohdalla. 

Karviassa 19.4.2018 

Kari Aalto 

kunnanvaltuutettu 

 

TOIMENPITEET: 

Kunnanhallitus 13.8.2018 kokouksessaan siirtänyt asian tekniselle lautakunnalle 

käsiteltäväksi. 

Teknisen toimen mukaan Iltaruskontien suunnitelmat ovat etenemässä, sillä 

suunnittelija tiejärjestelyn parantamiseksi on tulossa. 

 

--------- 

 

2. VALTUUSTOALOITE: TASOKOROTUS KOKOUSPALKKIOIHIN 

 

Esitän tasokorotusta kokouspalkkioihin: 

-valtuusto ja puheenjohtajisto 

-kunnanhallitus ja puheenjohtajisto 

-lautakunnat ja puheenjohtajat 

-työryhmät ja puheenjohtajat 

Karviassa 19.4.2018 

Jori Louhisuo 

 

TOIMENPITEET: 

Kunnanhallitus on varannut vuoden 2019 talousarvioon määrärahan tasokorotuksia 

varten, kunnanvaltuusto on hyväksynyt talousarvion. Palkkiosäännön muutos 

tasokorotuksista on hyväksytty hallintosäännön muutoksen yhteydessä ja korotukset 

astuvat voimaan 1.1.2019 alkaen. 

--------- 

  



 

 

3. VALTUUSTOALOITE: NOPEUSRAJOITUKSEN MUUTTAMINEN 

KANTIN KOULUN KOHDALLA 

 

Valtuutettu Väinö Hautaluoma jätti suullisen valtuustoaloitteen Kantin koulun 

kohdalla olevan 50 kilometriä tunnissa nopeusrajoituksen muuttamiseksi 80 

kilometriä tunnissa nopeusrajoitukseksi. Kuntalaisilta oli tullut viestiä, että 50 km/h 

nopeusrajoitus ei ole enää tarpeen, koska koulutoiminta, jota varten rajoitus laitettu, 

on alueella lakannut. Alueelle toivottiin saatavan 80 km/h nopeusrajoitusta.  

19.4.2018 

Väinö Hautaluoma 

kunnanvaltuutettu 

 

TOIMENPITEET: 

Kunnanhallitus on käsitellyt asiaa kokouksessaan 13.8.2018 ja lähettänyt asian ELY-

keskukselle tiedoksi ja valmisteltavaksi. 

 

--------- 

 

4. VALTUUSTOALOITE MUOVIJÄTTEEN KERÄYSPISTE KARVIAAN 

 

Valtuutettu Sami Laitila jätti 26.6.2018 suullisen valtuustoaloitteen muovijätteen 

keräyspisteen järjestämisen selvittämisestä Karviaan. 

 

TOIMENPITEET: 

Kunnanhallitus on 13.8.2018 pitämässään kokouksessa päättänyt lähettää asian 

tekniselle lautakunnalle käsiteltäväksi. 

Tekninen toimi selvittää parhaillaan muovinkeräyksen järjestämistä kunnassa. 

 

--------- 

 

5. VALTUUSTOALOITE HUOLI SUSIEN LISÄÄNTYMISESTÄ  

 

Valtuustoaloite  

Katson, että kunnanhallinnon on oltava kunnan ja naapurikuntien susien 

lisääntymisestä huolissaan, tilanne vain huononee. 

Ei ole hauska pienten koululaisten odottaa kouluautoa, kun ei tiedä, koska joutuu 

suden hampaisiin. 

Onko lasten turvallista leikkiä kotinsa pihalla tai lähimetsissä. 

Ihmiset pelkää liikkua luonnossa ja pimeässä, koirat ym. kotieläimet ovat vaarassa.  

Mikä hallinto ottaa vastuun, jos susi tappaa ihmisen, jos mitään ei ole asian hyväksi 

tehty. 

Minun mielestä susien ulosteita tonkimalla susikanta ei pienene. 

Kun lupia saataisiin, niin ns. lapualainen kuivamuona olisi hyvää susille 

pienentämään susipopulaatiota.  

Ministeriöön ja eduskuntaan on kunnasta laadittava tiukkasävyinen lausunto ja 

käytävä tarvittaessa eduskunnassa muiden naapurikuntien edustajien kanssa, koska 

naapurikunnilla samat susiongelmat.  

VÄLITTÖMÄSTI OTETTAVA ASIASTA KIINNI 

Karviassa 15.11.2018 

Veijo Kaskimäki 



 

 

  

TOIMENPITEET: 

 Kunnanhallitus on käsitellyt asiaa 10.12.2018 kokouksessaan ja siirtänyt sen 

keskushallinnolle valmisteltavaksi. 

Karvian kunnassa kootaan asukkaille tietopaketti liittyen susihavaintoihin. 

Aloitteeseen liittyen todetaan, että susikantaa suojelee EU:n luontodirektiivi, johon 

omat valtakunnalliset määräyksemme perustuvat. Suomen susikannan 

hoitosuunnitelma” on hyväksytty maa- ja metsätalousministeriössä ja Suomen 

riistakeskus on suunnitelmaa toimeenpaneva viranomainen. Riistakeskus myös 

myöntää poikkeusluvat susien kaatamiseen. Kunnalla ei siis ole päätösvaltaa tässä 

asiassa. 

Poliisin toimivalta susitilanteissa perustuu suden häiriö käyttäytymineen. Jotta 

poliisilla olisi velvollisuus puuttua suden toimintaan, suden olisi esimerkiksi 

osoitettava lajille epätyypillistä käyttäytymistä, jossa se ei arastele eikä lähde ihmistä 

pakoon vaan lähestyy ihmistä tai käyttäytyy ihmistä kohtaan uhkaavasti tai 

hyökkäävästi.  

Kuntalaisten turvallisuuteen liittyen ohjeistetaan kuntalaisia ottamaan yhteys 

hätänumeroon 112, jos susi liikkuu alle 100 metrin etäisyydellä talosta tai käyttäytyy 

uhkaavasti.  Yleinen pelko siitä, että susi mahdollisesti liikkuu samoissa paikoissa 

missä ihminen, ei riitä siihen, että poliisi ryhtyisi toimenpiteisiin. Havainto sudesta ei 

automaattisesti johda välittömiin toimenpiteisiin poliisin puolelta, vaan jokainen 

tapaus arvioidaan erikseen. Poliisi kutsuu aina paikalle petoyhdyshenkilön, joka 

dokumentoi jäljet tai muut havainnot. Pihapiirin raja kulkee noin 100 metrin päässä 

asuintalosta. Jos näet suden muualla kuin asuinalueella, ilmoita havaintosi suoraan 

petoyhdyshenkilölle. 

Kunnanjohtaja on tiedustellut naapurikunnilta halukkuutta laatia yhteisesti kirje 

ministeriöön susikannan vähentämisestä. Susihavaintoja on tiedustelun mukaan tehty 

myös naapurikunnissa ja halukkuutta yhteisen kirjelmän laatimiseen on. Ministeriön 

lisäksi kirjelmä olisi hyvä osoittaa poliisipiirille.  

 

--------- 

 

6. VALTUUSTOALOITE, SUULLINEN  KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄN 

RAKENTAMINEN PIRKANMAAN SUUNTAAN  

 

Kevyenliikenteen väylän rakentaminen Pirkanmaan suuntaan  

Viittaan aiemmin valtuutettu Esa Pukkilan tekemään valtuustoaloitteeseen 

kevyenliikenteen väylän saamiseksi kirkonkylästä Parkanon suuntaan.  

Ylä-Satakunnantie on vilkkaasti liikennöity tie, jolla liikkuu paljon raskasta kalustoa. 

Esitän, että aiemman esityksen kevyenliikenteen väylän linjausta jatkettaisiin vielä 

Sähkötien kohdasta 1,5 kilometriä eteenpäin Pentinmäen ja Kärrytien ohitse sopivaan 

kohtaan. 

Karviassa 15.11.2018 

Marko Lähdekorpi 

  



 

 

TOIMENPITEET: 

Kunnanhallitus on kokouksessaan 10.12.2018 päättänyt siirtää asian tekniselle 

lautakunnalle. 

Teknisen lautakunnan talousarvioon 2019 on varattu tarkoitukseen 

suunnittelumäärärahaa. 

 

 

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 
 

Kunnanhallitus esittää tehdyt selvitykset kunnanvaltuustolle. 

 

PÄÄTÖS: 

 

Todettiin valtuustoaloitteisiin liittyen seuraavat teknisen toimen tekemät lisäykset: 

 

Valtuusto-aloite Kylä-Karviantien – Karvian Terveysaseman – Iltaruskon palvelukes-

kuksen välisen kevyen liikenteen turvallisuuden parantaminen. Teknisen toimen mu-

kaan Iltaruskontien suunnitelmaluonnokset ovat etenemässä helmikuun aikana, kun 

suunnittelija on tulossa kartoittamaan tilannetta. 

 

Valtuusto-aloite Muovijätteen keräyspiste Karviaan. Tekninen toimi on varannut 

vuodelle 2019 määrärahan muovinkeräyslaatikoiden hankkimiseen ja on 

selvittämässä, mikä on kokonaistaloudellisesti paras keino huolehtia muovin 

kierrätyksestä kunnassa. 

 

Valtuusto-aloite Kevyenliikenteenväylän rakentaminen Pirkanmaan suuntaan. 

Teknisen lautakunnan talousarvioon 2019 on varattu tarkoitukseen 

suunnittelumäärärahaa. Aiemmin luonnosteltuja suunnitelmia tarkastellaan 

liikennesuunnittelijan käynnin yhteydessä helmikuulla. 

 

Kunnanhallitus päätti esittää tehdyt selvitykset kunnanvaltuustolle. 

 

KV § 6 PÄÄTÖS: 

 

 Kunnanhallitus oli antanut seuraavat selvitykset aloitteiden toimenpiteistä 

kunnanvaltuustolle. 

 

1. KARI AALLON TEKEMÄ VALTUUSTOALOITE: KYLÄKARVIANTIEN 

– KARVIAN TERVEYSASEMAN – ILTARUSKON 

PALVELUKESKUKSEN VÄLISEN KEVYENLIIKENTEEN 

TURVALLISUUDEN PARANTAMINEN 

 

TOIMENPITEET: 

Kunnanhallitus 13.8.2018 kokouksessaan siirtänyt asian tekniselle lautakunnalle 

käsiteltäväksi. 

Teknisen toimen mukaan Iltaruskontien suunnitelmat ovat etenemässä, sillä 

suunnittelija tiejärjestelyn parantamiseksi on tulossa. 

 



 

 

Kunnanhallitukselle on 21.1.2019 kokoukseen saapunut lisäselvitystä tekniseltä 

lautakunnalta. Teknisen toimen mukaan Iltaruskontien suunnitelmaluonnokset ovat 

etenemässä helmikuun aikana, kun suunnittelija on tulossa kartoittamaan tilannetta. 

 

Kunnanvaltuusto hyväksyi tehdyn selvityksen ja totesi aloitteen loppuun käsitellyksi. 

 

/OTE: Kari Aalto, Tekninen lautakunta 

 

 

2. JORI LOUHISUON VALTUUSTOALOITE: TASOKOROTUS 

KOKOUSPALKKIOIHIN 

 

TOIMENPITEET: 

Kunnanhallitus on varannut vuoden 2019 talousarvioon määrärahan tasokorotuksia 

varten, kunnanvaltuusto on hyväksynyt talousarvion. Palkkiosäännön muutos 

tasokorotuksista on hyväksytty hallintosäännön muutoksen yhteydessä ja korotukset 

astuvat voimaan 1.1.2019 alkaen. 

 

Kunnanvaltuusto hyväksyi tehdyn selvityksen ja totesi aloitteen loppuun käsitellyksi. 

 

/OTE:Jori Louhisuo  

 

 

3. VÄINÖ HAUTALUOMAN VALTUUSTOALOITE: 

NOPEUSRAJOITUKSEN MUUTTAMINEN KANTIN KOULUN 

KOHDALLA 

 

TOIMENPITEET: 

Kunnanhallitus on käsitellyt asiaa kokouksessaan 13.8.2018 ja lähettänyt asian ELY-

keskukselle tiedoksi ja valmisteltavaksi. 

 

Kunnanvaltuusto hyväksyi tehdyn selvityksen ja totesi aloitteen loppuun käsitellyksi. 

 

/OTE:Väinö Hautaluoma 

 

 

4. SAMI LAITILAN VALTUUSTOALOITE MUOVIJÄTTEEN 

KERÄYSPISTE KARVIAAN 

 

TOIMENPITEET: 

Kunnanhallitus on 13.8.2018 pitämässään kokouksessa päättänyt lähettää asian 

tekniselle lautakunnalle käsiteltäväksi. 

Tekninen toimi selvittää parhaillaan muovinkeräyksen järjestämistä kunnassa. 

 

Kunnanhallitukselle on 21.1.2019 kokoukseen saapunut lisäselvitystä tekniseltä 

lautakunnalta.  

Tekninen toimi on varannut vuodelle 2019 määrärahan muovinkeräyslaatikoiden 

hankkimiseen ja on selvittämässä, mikä on kokonaistaloudellisesti paras keino 

huolehtia muovin kierrätyksestä kunnassa. 

 



 

 

Kunnanvaltuusto hyväksyi tehdyn selvityksen ja totesi aloitteen loppuun käsitellyksi. 

 

/OTE:Sami Laitila, Tekninen lautakunta  

 

 

5. VEIJO KASKIMÄEN VALTUUSTOALOITE HUOLI SUSIEN 

LISÄÄNTYMISESTÄ  

  

TOIMENPITEET: 

 Kunnanhallitus on käsitellyt asiaa 10.12.2018 kokouksessaan ja siirtänyt sen 

keskushallinnolle valmisteltavaksi. 

Karvian kunnassa kootaan asukkaille tietopaketti liittyen susihavaintoihin. 

Aloitteeseen liittyen todetaan, että susikantaa suojelee EU:n luontodirektiivi, johon 

omat valtakunnalliset määräyksemme perustuvat. Suomen susikannan 

hoitosuunnitelma” on hyväksytty maa- ja metsätalousministeriössä ja Suomen 

riistakeskus on suunnitelmaa toimeenpaneva viranomainen. Riistakeskus myös 

myöntää poikkeusluvat susien kaatamiseen. Kunnalla ei siis ole päätösvaltaa tässä 

asiassa. 

Poliisin toimivalta susitilanteissa perustuu suden häiriö käyttäytymineen. Jotta 

poliisilla olisi velvollisuus puuttua suden toimintaan, suden olisi esimerkiksi 

osoitettava lajille epätyypillistä käyttäytymistä, jossa se ei arastele eikä lähde ihmistä 

pakoon vaan lähestyy ihmistä tai käyttäytyy ihmistä kohtaan uhkaavasti tai 

hyökkäävästi.  

Kuntalaisten turvallisuuteen liittyen ohjeistetaan kuntalaisia ottamaan yhteys 

hätänumeroon 112, jos susi liikkuu alle 100 metrin etäisyydellä talosta tai käyttäytyy 

uhkaavasti.  Yleinen pelko siitä, että susi mahdollisesti liikkuu samoissa paikoissa 

missä ihminen, ei riitä siihen, että poliisi ryhtyisi toimenpiteisiin. Havainto sudesta ei 

automaattisesti johda välittömiin toimenpiteisiin poliisin puolelta, vaan jokainen 

tapaus arvioidaan erikseen. Poliisi kutsuu aina paikalle petoyhdyshenkilön, joka 

dokumentoi jäljet tai muut havainnot. Pihapiirin raja kulkee noin 100 metrin päässä 

asuintalosta. Jos näet suden muualla kuin asuinalueella, ilmoita havaintosi suoraan 

petoyhdyshenkilölle. 

Kunnanjohtaja on tiedustellut naapurikunnilta halukkuutta laatia yhteisesti kirje 

ministeriöön susikannan vähentämisestä. Susihavaintoja on tiedustelun mukaan tehty 

myös naapurikunnissa ja halukkuutta yhteisen kirjelmän laatimiseen on. Ministeriön 

lisäksi kirjelmä olisi hyvä osoittaa poliisipiirille.  

 

Valtuutettu Veijo Kaskimäki oli hyvillään, että asiaan on otettu kantaa. Ihmisten 

pitää saada liikkua rauhassa ja sen turvaaminen kuuluu virkavallalle.  

 

Saadun selvityksen jälkeen valtuuston puheenjohtaja, Päivi Suominen, totesi 

valtuuston osalta aloitteen loppuun käsitellyksi. 

 

 

 



 

 

 

6. MARKO LÄHDEKORVEN SUULLINEN VALTUUSTOALOITE, 

KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄN RAKENTAMINEN PIRKANMAAN 

SUUNTAAN  

 

TOIMENPITEET: 

Kunnanhallitus on kokouksessaan 10.12.2018 päättänyt siirtää asian tekniselle 

lautakunnalle. 

Teknisen lautakunnan talousarvioon 2019 on varattu tarkoitukseen 

suunnittelumäärärahaa. 

 

Kunnanvaltuusto hyväksyi tehdyn selvityksen ja totesi aloitteen loppuun käsitellyksi. 

 

Puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen antamat selvitykset aloitteista hyväksytyiksi ja 

valtuuston osalta loppuun käsitellyiksi. 

 

  



 

 

 

LÄNSI-SUOMEN LUONTOMATKAILU OY:N LAKKAUTTAMINEN 

 
KH 11.2.2019 

§ 23 Länsi-Suomen Luontomatkailu Oy:n (1036271-8) osakkeiden lukumäärä on 50 

kappaletta. Omistajat, osakkeiden lukumäärä omistajittain sekä omistusosuudet ovat 

seuraavat: 

Omistaja 

Osakkeiden 

lukumäärä Omistusosuus 

Honkajoen kunta  3 6 % 

Isojoen kunta  12 24 % 

Karijoen kunta  2 4 % 

Karvian kunta  4 8 % 

Kauhajoen kaupunki 14 28 % 

Siikaisten kunta 3 6 % 

Teuvan kunta 7 14 % 

Aikalajärven Matkailu Oy 2 4 % 

Maria Itävaara 1 2 % 

Päivi Kiviluoma 1 2 % 

Asko Luhtala 1 2 % 

 
Yhtiön perustamiskokous on pidetty 22.11.1995. Yhtiön osakepääoma oli 50 000 

markkaa. Yhtiön varat per 9.11.2018 ovat 4860,71 euroa. Yhtiöllä ei ole tiedossa 

olevia velkoja. Viimeinen tiedossa oleva tilintarkastus on tehty vuonna 2000. Patentti- 

ja rekisterihallituksella ei ole yhtään yhtiön tilinpäätöstä. Yhtiöllä ei ole ollut 

toimintaa useaan vuoteen eikä toimintaa ole tarvetta uudelleen käynnistää. Näin ollen 

esitetään yhtiön toiminnan lakkauttamista. 

 

Lakkauttaminen tehdään lainsäädännön mukaisesti selvitystilamenettelyllä.  

Selvitysmenettely alkaa yhtiökokouksen päätöksellä yhtiön asettamisesta selvi-

tystilaan ja yhden tai useamman selvitysmiehen valinnalla. Kuitenkin, mikäli kaikki 

osakkeenomistajat ovat yksimielisiä, voidaan selvitystilamenettely ja selvitysmiehen 

valinta tehdä myös ilman yhtiökokousta. Valinnan jälkeen selvitysmies hoitaa 

selvitystilamenettelyn toimenpiteet ja jakaa lopuksi mahdollisen yhtiön omaisuuden 

säästön osakkeenomistajille. Selvitysmiehen esitettyä lopputilityksen 

yhtiökokouksessa, katsotaan yhtiö puretuksi, jonka jälkeen selvitysmies tekee 

tarvittavat ilmoitukset kaupparekisteriin. 

 

Selvitystilamenettelyn oikeudelliset kustannukset ovat 3000 euroa + alv. 24 %. 

Menettelyyn liittyvät viranomaiskustannukset ovat 465 euroa, mikäli perusilmoitukset 

asiassa riittävät.  

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että Länsi-Suomen Luontomatkailu Oy 

puretaan osakeyhtiölain mukaisen selvitysmenettelyn mukaisesti. Länsi-Suomen 

Luontomatkailu Oy asetetaan selvitystilaan ja selvitysmieheksi valitaan Jukka 

Pakkanen / Lakiasiaintoimisto Pakkanen Oy. 

 



 

 

PÄÄTÖS: 
 

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että Länsi-Suomen Luontomatkailu 

Oy puretaan osakeyhtiölain mukaisen selvitysmenettelyn mukaisesti. Länsi-Suomen 

Luontomatkailu Oy asetetaan selvitystilaan ja selvitysmieheksi valitaan Jukka 

Pakkanen / Lakiasiaintoimisto Pakkanen Oy. 

 

KV § 7 PÄÄTÖS: 

 

Valtuutettu Sami Laitila käytti puheenvuoron kertoen yrityksen toiminnan olleen 

erittäin vähäistä.  

 

Kunnanvaltuusto päätti, että Länsi-Suomen Luontomatkailu Oy puretaan 

osakeyhtiölain mukaisen selvitysmenettelyn mukaisesti. Länsi-Suomen 

Luontomatkailu Oy asetetaan selvitystilaan ja selvitysmieheksi valitaan Jukka 

Pakkanen / Lakiasiaintoimisto Pakkanen Oy. 

 

  



 

 

 

LISÄMÄÄRÄRAHA-ANOMUS: VUONNA 2018 KESKENERÄISIKSI JÄÄNEET 
HANKKEET 

 
Tekn. ltk.6.2.2019 

§ 7 

Vuoden 2018 loppupuolella kunnan tekninen toimi vei eteenpäin useampaa hanketta, 

joista kahta ei saatu suoritettua loppuun saakka vuoden loppuun mennessä. Hankkeita 

joudutaan jatkamaan vuoden 2019 puolelle, mutta kuluvalle vuodelle ei ole talousar-

viossa varattu määrärahaa, koska hankkeet oli tarkoitus saada suoritettua vuoden 2018 

taloussuunnitelman aikana.  

Jatkuvia hankkeita ovat seuraavat: 

1. Yhtenäiskoulu Opinpolun salin lattian pinnoitus 

 Yhtenäiskoulu Opinpolun salin lattiaremontti on vailla parkettipintaa. Par-

ketin asennus oli sovittu joulukuulle 2018, mutta asentaja ei saanut materi-

aalia hankittua ajoissa. Lattian pinnoitustyö on tarkoitus suorittaa heti, kun 

toimittaja on saanut materiaalit ja pääsee ne asentamaan. 

 Lattian pinnoituksen kokonaiskustannusarvio on 20 834 €. Koko hankkeen 

budjetti oli 25 000 €, josta on vuoden 2018 aikana käytetty 8 410,65 €. Al-

kuperäinen budjetti tulee ylittymään lattiaan suoritetun kapseloinnin verran 

(4 244,65 € ) ja lisäksi tulee materiaali- ja työkuluja, jotka aiheutuvat 

hankkeeseen alun perin kuulumattomien varastotilojen ja näyttämön latti-

oiden päällystämisestä sekä uuden lattiarakenteen ilmanvaihdon paranta-

misesta. Urakan loppuun suorittamiseksi vuodelle 2019 anottava lisämää-

räraha on 25 000 €. 

2. Alakoulun perusparannus 

 Kirkonkylän alakoulun remontointiin harrastustiloiksi anottiin lisämäärä-

rahaa vuoden 2018 puolivälissä. Lisämäärärahaa myönnettiin kolmeen eri 

tavoitteeseen: harrastetilojen rakentamiseen, käyttövesiputkiston saneera-

ukseen sekä esteettömyyden parantamiseen. Harrastetilojen rakentaminen 

on suoritettu melko pitkälle, jäljellä on nuorisotiloiksi aiottujen tilojen vaa-

tima pintaremontti sekä viimeistelytöitä muissa tiloissa. Käyttövesiputkis-

ton saneeraustyötä ei päästy viime vuoden aikana aloittamaan. Esteettö-

myyden parantamiseksi on rakennettu luiska rakennuksen ulkopuolelle, 

mutta sisäpuolen luiska sekä esteetön wc on vielä kesken. Vuodelle 2019 

siirtyvä lisämäärärahatarve on koulurakennuksen osalta 20 000 €  

 

KUNNANRAKENNUSMESTARIN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

Tekninen lautakunta päättää anoa kunnanvaltuustolta lisämäärärahaa vuoden 2019 ta-

louteen vuonna 2018 kesken jääneisiin hankkeisiin seuraavasti: 

 kustannuspaikalle 097231 Yhtenäiskoulu: liikuntasalin lattian uusiminen 

25 000€  



 

 

 kustannuspaikalle 097213 Kirkonkylän koulun perusparannustyöt 20 000 €   

 

PÄÄTÖS:   

Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen ja esittää kunnanvaltuustolle, että se 

myöntäisi lisämäärärahaa vuoden 2019 talouteen vuonna 2018 kesken jääneisiin 

hankkeisiin seuraavasti: 

 

 kustannuspaikalle 097231 Yhtenäiskoulu: liikuntasalin lattian uusiminen 

25 000€  

 kustannuspaikalle 097213 Kirkonkylän koulun perusparannustyöt 20 000 €   
 

KH 11.2.2019 

§ 31 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää tekniselle lauta-

kunnalle lisämäärärahaa vuoden 2019 talouteen vuonna 2018 kesken jääneisiin hank-

keisiin seuraavasti: 

 

 kustannuspaikalle 097231 Yhtenäiskoulu: liikuntasalin lattian uusiminen 

25 000€  

 kustannuspaikalle 097213 Kirkonkylän koulun perusparannustyöt 20 000 €   
 

PÄÄTÖS: 
 

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää tekniselle lautakun-

nalle lisämäärärahaa vuoden 2019 talouteen vuonna 2018 kesken jääneisiin hankkei-

siin seuraavasti: 

 

 kustannuspaikalle 097231 Yhtenäiskoulu: liikuntasalin lattian uusiminen 

25 000€  

 kustannuspaikalle 097213 Kirkonkylän koulun perusparannustyöt 20 000 €   

 

KV § 8 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanvaltuusto päätti myöntää tekniselle lautakunnalle lisämäärärahaa vuoden 2019 

talouteen vuonna 2018 kesken jääneisiin hankkeisiin seuraavasti: 

 

 kustannuspaikalle 097231 Yhtenäiskoulu: liikuntasalin lattian uusiminen 

25 000€  

 kustannuspaikalle 097213 Kirkonkylän koulun perusparannustyöt 20 000 €   
  



 

 

 

LISÄMÄÄRÄRAHA-ANOMUS: ELÄINLÄÄKÄRIN TILAT 

 
Tekn. ltk. 6.2.2019 

§ 8 

Karvian kunnaneläinlääkärin vastaanotto on sijainnut Uunimäen hallissa, jonka Karvi-

an kunta myi hallissa vuokralaisena toimineelle yritykselle vuoden 2018 lopussa. Uusi 

omistaja on irtisanonut kaikki kiinteistön vuokrasopimukset, koska tarvitsee hallin 

kaikki tilat yrityksensä toimitiloiksi. Kunnaneläinlääkärin vastaanotolle pyritään löy-

tämään nopeasti mahdollisimman toimivat tilat kunnan alueelta. Tilojen muutostyöt 

vaativat rahoitusta, johon ei voitu vuoden 2019 talousarviota laatiessa varautua, koska 

Uunimäen hallin myynti ei ollut vielä silloin ajankohtainen eikä uusien tilojen tarpees-

ta näin ollen ollut tietoa. 

Teknisen toimen viranhaltijat ovat neuvotelleet kunnaneläinlääkärin sekä PoSan Ter-

veyspalvelujen johtajan kanssa ja kartoittaneet vaihtoehtoja sopiviksi tiloiksi. Viran-

haltijatyönä on laadittu luonnos uusista tiloista kunnan omistuksessa olevaan tilaan. 

Lisäksi yksityishenkilöiltä on tullut kaksi ehdotusta eläinlääkärin toimitiloiksi sopivis-

ta tiloista, joiden soveltuvuutta ja kustannuksia on arvioitu viranhaltijatyönä. 

Oheismateriaalina lautakunnalle tilaluonnos kustannusarvioineen sekä arvio yksityis-

ten tarjoamien kiinteistöjen kustannuksista ja soveltuvuudesta.  

KUNNANRAKENNUSMESTARIN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

Tekninen lautakunta keskustelee tilavaihtoehdoista ja tekee Karvian kunnanvaltuustol-

le ehdotuksen tiloista, joihin eläinlääkärin tilat olisi hyvä sijoittaa. Tekninen lautakun-

ta pyytää kunnanvaltuustolta valitun ehdotuksen kustannusarvion suuruista lisämäärä-

rahaa tilojen muutostöihin.  

PÄÄTÖS:   

Tekninen lautakunta keskusteli asiasta ja totesi, että ensisijaisesti pyritään hyödyntä-

mään kunnan omistamia, vajaakäytöllä olevia tiloja. Tekninen lautakunta käsitteli vi-

ranhaltijatyönä laadittua suunnitelmaa, jossa kunnaneläinlääkärin tilat sijoitetaan kun-

nantalon pohjoispäähän, tilojen muutostöiden kustannusarvio on noin 40 000€. 

Tekninen lautakunta totesi, että esitetty suunnitelma on toimiva, ja päätti anoa kun-

nanvaltuustolta 40 000€ lisämäärärahaa eläinlääkärin tilojen rakentamiseen kunnanta-

lon pohjoispäätyyn. 

Lautakunta ehdotti, että samoista tiloista tarkasteltaisiin myös toisenlaista tilaratkai-

sua, jonka luonnostelua päätettiin jatkaa viranhaltijatyönä.  

 

KH 11.2.2019 

§ 32 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää tekniselle 

lautakunnalle 40 000€ lisämäärärahaa eläinlääkärin tilojen rakentamiseen kunnantalon 

pohjoispäätyyn. 

 

 



 

 

PÄÄTÖS: 
 

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää tekniselle 

lautakunnalle 40 000€ lisämäärärahaa eläinlääkärin tilojen rakentamiseen kunnantalon 

pohjoispäätyyn. 

 

KV § 9 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja, Päivi Suominen, käytti puheenvuoron todeten, että 

on hieno asia saada pitää tällainen palvelu omalla paikkakunnalla, kun vaihtoehtona 

olisi ollut palvelun siirtyminen muualle. Samalla hän esitti kiitokset tekniselle 

lautakunnalle siitä, että saadaan vajaakäytössä olleet tilat näin uudelleen käyttöön.  

 

Kunnanvaltuusto päätti myöntää tekniselle lautakunnalle 40 000€ lisämäärärahaa 

eläinlääkärin tilojen rakentamiseen kunnantalon pohjoispäätyyn. 

 

 

  



 

 

 

MUUT ASIAT 

 

KV § 10  

 

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Voitto Raita-aho muistutti valtuutettuja torstaina 

21.2.2019 järjestettävästä PoSan seminaarista. Sinne on vielä mahdollista osallistua. 

 

Lisäksi Raita-aho antoi ennakkotietoa siitä, että palkanlaskija-arkistonhoitajan virkaa 

hakeneiden joukosta valitaan haastateltavat perjantaina 8.3.2019.  

 

Valtuutettu Mari Ervelä tiedusteli kunnan uusien nettisivujen päivittämisestä ja 

vastuuhenkilöistä. Nettisivuihin ei olla tyytyväisiä, oleellisia tietoja on hävinnyt ja 

sivut ovat hankalakäyttöiset.  

Kunnanjohtaja totesi, että hallintokunnat päivittävät sinne tietojaan, mutta tietojen 

päivittäminen vie oman aikansa. 

 

Valtuutettu Jorma Niskala tiedusteli valtuuston esityslistan tallentamisesta 

nettisivuille. Sen pitäisi tulla samaan aikaan, kuin kokousaineistokin valtuutetuille 

laitetaan saataville. Kuntalaiset eivät pääse vaikuttamaan jos eivät näe esityslistaa.  

Lisäksi Niskala kaipasi kunnan nettisivuille linkkejä lehtiin ja muihin kuntiin. Jos 

nettisivuja ei saada kuntoon niin ne on otettava uudelleen työn alle, Niskala totesi. 

 

Valtuuston kokouksen esityslista oli tullut kunnan nettisivuille vasta kokouspäivänä. 

Kunnanjohtaja pahoitteli tapahtunutta, mutta vakuutteli, että pääsääntöisesti esityslista 

menee samanaikaisesti Seutupilveen ja kunnan nettisivuille. Valtuuston kokouskutsu 

on julkaistu kunnan nettisivuilla ajallaan.  

 

  



 

 

 

ILMOITUSASIAT 

 

KV § 11 
 

Ilmoitusasioita ei ollut. 

  



 

 

 

OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS 

 

KV § 12 Pöytäkirjaan ja pöytäkirjasta annettaviin otteisiin liitetään oikaisuvaatimusohje ja 

valitusosoitus kuntalain mukaisesti.  

 

 



Karvian kunta VALITUSOSOITUS Liite pöytäkirjaan 

 Kokouspäivämäärä Pykälät 
Kunnanvaltuusto 20.2.2019  1 - 12 
 

 

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:  1, 2, 3, 4, 10, 11, 12 
 

 

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: 5, 6, 7. 8, 9,  
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

