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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
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.
--------------------------------------------------------------------------------------------

53 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN
PÄÄTÖSEHDOTUS:
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös
ääntenlaskijoina.
PÄÄTÖS:
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jaakko Hietaluoma ja Heikki Huhtaluoma.
--------------------------------------------------------------------------------------------
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UUDEN VARAVALTUUTETUN NIMEÄMINEN VALTUUSTOON

KH 12.10.2020
§ 179

Kunnanvaltuusto totesi 1.10.2020 § 44 varavaltuutetun Juha Rinteen (SDP) nousevan
valtuustoon Aarre Välimäen tilalle. Näin ollen varavaltuutettujen määrä jää vajaaksi.
Uusien varavaltuutettujen määräämisestä säädetään vaalilain 93 §:ssä. Jos varavaltuutettujen määrä valtuuston toimikauden aikana jää vajaaksi, kunnan keskusvaalilautakunnan on valtuuston puheenjohtajan pyynnöstä määrättävä uusia varavaltuutettuja
kuntalain 17 §:n mukaisesti. Vaalikelpoisuudesta tarkastuslautakuntaan säädetään kuntalain 75 §:ssä.
Keskusvaalilautakunta määrää varavaltuutetun vaalilain 93 §:n mukaisesti.
KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuuston puheenjohtaja pyytää
keskusvaalilautakuntaa määräämään uuden varavaltuutetun SDP:n varavaltuutetuksi
jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
PÄÄTÖS:
Kunnanhallitus esitti kunnanvaltuustolle, että valtuuston puheenjohtaja pyytää
keskusvaalilautakuntaa määräämään uuden varavaltuutetun SDP:n varavaltuutetuksi
jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------KV § 54

PÄÄTÖS:
Valtuuston puheenjohtaja pyysi keskusvaalilautakuntaa määräämään uuden
varavaltuutetun SDP:n varavaltuutetuksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
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TULOVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2021

KH 2.11.2020
§ 192

Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston on määrättävä tuloveroprosentti. Verotusmenettelylain 91 a §:n mukaan kuntien tulee ilmoittaa tulovero- ja kiinteistöveroprosenttinsa
Verohallitukselle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä.
Vuoden 2021 tuloveroprosentti on ilmoitettava Verohallinnolle viimeistään
17.11.2020.
KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanjohtaja tuo tiedoksi tämän hetkisen talousarvion ja kuluvan vuoden toteuman.
Tämän pohjalta kunnanhallitus käy kokonaisvaltaisen keskustelun talouden tulevaisuuden näkymistä ja tekee esityksen kunnanvaltuustolle vuoden 2021 tuloveroprosentista.
PÄÄTÖS:
Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle tuloveroprosentin pitämistä vuoden
2020 tasolla. Karvian kunnassa jatketaan toimia talouden tasapainottamiseksi muilla
keinoin.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------KV § 55

PÄÄTÖS:
Kunnanjohtaja Tarja Hosiasluoma totesi, vaikka taloustilanne on haastava,
veroprosentti pidetään nykyisellään. Kuluva vuosi näyttää tässä vaiheessa hyvältä.
Verotuloja tulee vähemmän. Velkakertymä jää alhaisemmaksi. Kaikesta huolimatta
tulos näyttää tässä vaiheessa +/- nollaa. Koronatilanne on tuonut säästöjä. Posasta
tulossa lisälaskua. Säästöjä ollaan saatu hyvin omilla toimilla.
Kunnanhallituksen puheenjohtaja, valtuutettu Voitto Raita-aho totesi, että puoli
miljoona saatu säästöjä. Valtionosuudet ovat nousseet Suomessa hyvin. Korona
antanut liikkumavaraa. Tilinpäätös voi olla +/- nolla. Jäljellä on vielä kuukausi.
Vuosikate on ylijäämäinen ja se on tavoite. Posa on vielä käsittelyssä. Kiinteistöverot
ovat vertailukelpoisia muihin kuntiin. Satakunnan halvimmat tällä hetkellä.
Velkasuhde tällä hetkellä hyvä tasolla 1000 euron nurkilla. Raita-aho toteaa vielä, että
on tyytyväinen siihen, että olemme saaneet talouden tälle tasolle.
Ryhmäpuheenvuorot käyttivät Sami Laitila (keskusta), Heikki Huhtaluoma (perussuomalaiset), Jari Kannisto (SDP+vas.liitto) ja Jukka Ohrankämmen (kokoomus). Puheenvuorot:
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Valtuutettu Sami Laitila: sopeutusta tehty hyvin, kiitokset siitä viranhaltijoille. Saatu
paljon asioita tehtyä. Kunnassa on hyvä vetovoimaisuus. Hyvä tilanne veroprosentin
suhteen. Ei ole tullut lomautuksia tai irtisanomisia. Keskustalla ei ole tarvetta nostaa
tuloveroprosenttia.
Valtuutettu Heikki Huhtaluoma totesi puheenvuorossaan, että samalla linjalla
mennään eli tuloveroprosenttia ei nosteta. Sillä olisi niin pieni vaikutus. Asioita ei
veroprosentin nostamisella korjata.
Valtuutettu Jari Kannisto: samalla veroprosentilla mennään, kuin aikaisempana
vuotena. Omilla toimilla saatu säästöjä. Tuloveroprosentti maltillisella tasolla.
Valtuutettu Jukka Ohrankämmen toteaa, että tulovero on ainut tulonlähde mitä kunta
laskuttaa. Hyvä päätös ettei tuloveroa nosteta. Kokoomus on tämän kannalla.
Laskennallisia säästöjä tehty puoli miljoonaa. Tätä työtä ei saa lopettaa. Palvelut
säilyisivät hyvällä tasolla kuntalaisille.
Muut puheenvuorot:
Valtuutettu Jorma Niskala toteaa, että hän olisi valmis nostamaan tuloveroprosenttia,
mutta ei tee asiasta esitystä. Kiinteistöveroprosenttien nostamisella ei tule tuloa niin
paljon kuin tuloveroprosentin nostamisella. Veroprosentin nosto pitää tehdä etuajassa.
Valtuutettu Kaija Kangas: Säästöjä saatu puoli miljoonaa. Palveluita emme ole
leikanneet. Kunnassa hyvät palvelut. Tyytyväisiä, jos saamme tarjota palveluita,
yhteisöllisyyttä, edistää sosiaalista ja fyysistä terveyttä. Oikealla tiellä ollaan.
Valtuutettu Veijo Kaskimäki totesi, että Honkajoen malliin emme mene.
Kuntaliitokselle ei. Palvelut pidetään tällä tasolla. Säästöjä on haettu kaikin keinoin.
Näkyvyyttä saadaan, kun tuloveroprosenttia ei nosteta, näin saadaan väkeä tänne.
Näillä mennään ja yhteisymmärryksessä.
Kunnanjohtaja Tarja Hosiasluoma uskoo, että tästä selvitään. Säästöjä haetaan lisää.
Etätyömahdollisuus on avannut mahdollisuuksia ja uusia ulottuvuuksia.
Valtuutettu Jukka Ohrankämmen toteaa, että meidän täytyy olla tyytyväisiä tähän
tilanteeseen. Pienemmät verotulot Satakunnassa. Palvelut Satakunnan parhaimpia.
Valtuuston puheenjohtaja Päivi Suominen totesi yleiskeskustelun loppuun käydyksi.
Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti vahvistaa vuoden 2021 tuloveroprosentiksi
20,50 kunnanhallituksen esityksen mukaisesti. Kuntatalouden kehittymistä seurataan
tarkasti ja pyritään jatkuvasti löytämään keinoja menojen kasvun hillitsemiseen.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
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KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2021

KH 2.11.2020
193 §

Kiinteistöverolaissa (654/1992) säädetään kiinteistön sijaintikunnalle menevästä kiinteistöverosta. Kiinteistövero on kiinteistöveroprosentin mukainen osuus kiinteistön
arvosta. Verovelvollinen on se, joka omistaa kiinteistön kalenterivuoden alkaessa.
Kiinteistöverolain 11 §:n mukaan kunnanvaltuusto päättää kunnassa sovellettavat
kiinteistöveroprosentit laissa säädettyjen vaihteluvälien rajoissa vuosittain etukäteen
samalla, kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin.
Kunnan tulee ilmoittaa kiinteistöveroprosentit verohallinnolle viimeistään verovuotta
edeltävän vuoden marraskuun 17 päivänä. Sähköinen ilmoitus tulee tehdä viimeistään
17.11.2020.
Kiinteistöverojen ylärajoja korotettiin 7.11.2017.
Yleinen kiinteistöveroprosentti
Kunnanvaltuuston määräämää yleistä kiinteistöveroprosenttia sovelletaan
kiinteistöverolain mukaan veronalaisiin kiinteistöihin, jollei 12 - 14 §:stä muuta johdu.
Yleiseksi kiinteistöveroprosentiksi on määrättävä vähintään 0,93 ja enintään 2,00
(Karviassa tällä hetkellä 0,93 %).
Vakituisten asuinrakennusten veroprosentti
Kunnanvaltuusto määrää pääasiassa vakituiseen asumiseen käytettävien rakennusten
veroprosentiksi vähintään 0,41 ja enintään 1,00. (Karviassa tällä hetkellä 0,41 %).
Rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti
Kunnanvaltuusto voi määrätä erikseen rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentin, joka on vähintään 2,00 ja enintään 6,00.prosenttia. (Karviassa
rakentamattomalle rakennuspaikalle ei erikseen ole vahvistettu veroprosenttia).
Muiden asuinrakennusten veroprosentti
Kunnanvaltuusto määrää erikseen veroprosentin rakennuksille, joiden huoneistojen
pinta-alasta yli puolta käytetään pääasiassa muuhun asumiseen kuin 12 §:ssä
tarkoitettuun vakituiseen asumiseen. Veroprosentiksi määrätään vähintään 0,93 ja
enintään 2,00
Yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti
Yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentin alaraja on 0,00. (Karviassa tällä
hetkellä 0,00 %).
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Eräiden laitosten veroprosentti
Kunnanvaltuusto voi määrätä erikseen veroprosentin, jota sovelletaan voimalaitokseen
sekä ydinpolttoaineen loppusijoituslaitokseen kuuluviin rakennuksiin ja rakennelmiin.
Täksi veroprosentiksi voidaan määrätä enintään 3,10.
Tätä veroprosenttia voidaan soveltaa vain, jos voimalaitoksen nimellisteho ylittää 10
megavolttiampeeria tai, jos useampi voimalaitos on kytketty sähkömarkkinalain
(588/2013) 3 §:n 2 kohdassa tarkoitettuun jakeluverkkoon tai pykälän 3 kohdassa
tarkoitettuun suurjännitteiseen jakeluverkkoon taikka 31 §:n 1 momentin 1 kohdassa
tarkoitettuun kantaverkkoon yhteisen liittymispisteen kautta, niiden yhteenlaskettu
nimellisteho ylittää 10 megavolttiampeeria.
Voimalaitoksen omistajan on esitettävä selvitys voimalaitoksen nimellistehosta.
Verohallinto voi antaa tarkempia määräyksiä annettavista tiedoista, tietojen antamisen
ajankohdasta ja tavasta.
KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus esittää, että kunnanvaltuusto vahvistaa kiinteistöveroprosentit
seuraavasti:
•
•
•
•
•

yleinen kiinteistöveroprosentti
vakituisten asuinrakennusten veroprosentti
muiden asuinrakennusten veroprosentti
yleishyödyllisten yhteisöjen veroprosentti
voimalaitosten veroprosentti

0,93
0,41
0,93
0,00
3,10

Rakentamattomalle rakennuspaikalle ei erikseen vahvisteta veroprosenttia.
PÄÄTÖS:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------KV § 56

PÄÄTÖS:
Kunnanvaltuusto vahvisti yksimielisesti vuodelle 2021 kunnanhallituksen esityksen
mukaisesti kiinteistöveroprosentit seuraavasti:
•
•
•
•
•

yleinen kiinteistöveroprosentti
vakituisten asuinrakennusten veroprosentti
muiden asuinrakennusten veroprosentti
yleishyödyllisten yhteisöjen veroprosentti
voimalaitosten veroprosentti

0,93
0,41
0,93
0,00
3,10

Kokouspäivämäärä

Kunnanvaltuusto

12.11.2020

8

Rakentamattomalle rakennuspaikalle ei erikseen vahvisteta veroprosenttia.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
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LISÄMÄÄRÄRAHA KESKUSTOIMISTON OHJELMISTOIHIN JA
INVESTOINTIVARAUKSEN PURKU
CGI ilmoitti 19.12.2019 irtisanovansa Pegasos-palkkaohjelman käytön päättymään
30.9.2020. Karvian kunta aloitti ilmoituksen jälkeen selvittämään vaihtoehtoja
palkkahallinnon järjestämiseksi. Kunnanhallitus päätti 15.6.2020 palkka- ja
taloushallintapalveluiden ostamisesta Suupohjan seutupalvelukeskus Oy:ltä (SSPK).
Sopimus palveluiden ulkoistamisesta astuu voimaan 1.1.2021.
Myös SSPK:n käytössä on ollut Pegasos-palkkaohjelma. Toiminnan laajuuden vuoksi
SSPK:n ainoaksi mahdollisuudeksi jäi suora kilpailutus, jonka voitti Visma Oy. SSPK
neuvotteli CGI:ltä kahden kuukauden jatkoajan Pegasoksen käyttöön, minkä rinnalla
käyttöönotetaan uusi palkkajärjestelmä.
Kilpailutuksella valittu uusi ohjelma on Personec F2, jonka toimittaa Visma Oy.
Palkkaohjelman vaihtuessa Karvian kunnassa otetaan käyttöön palkkaohjelman kanssa
samaan Personec F – ohjelmaan kuuluva ESS-osio. Personec F ESS on järjestelmä
henkilö- ja työsuhdetietojen käsittelyyn. Esimiehet tekevät mm. henkilö- ja sopimustietojen päivitykset paperisopimusten sijaan järjestelmään ja ESS:n kautta henkilöstö
ilmoittaa itse loma- ja poissaolotietonsa esimiehen hyväksyttäväksi, jonka jälkeen tiedot siirtyvät automaattisesti palkanlaskentaan. Järjestelmässä henkilöstö pääsee suoraan tarkastamaan mm. omien vuosiloma- ja säästövapaiden saldot.
Uusien järjestelmien käyttöönotto on jo aloitettu. Karvian kunnan osuus Personec F
palkka- ja henkilöstöhallinnon käyttöönotosta vuonna 2020 on 6200,83 euroa.
Valtakunnallinen kuntatason muutos talousraportoinnissa vaatii käytössä olevaan taloushallinto-ohjelman Pro Economican päivittämistä versioon 4.1. Talousraportointimuutos vaatii kaikkien Pro Economican kanssa yhteydessä olevien ohjelmistojen liittymäsopimuksien uusimista.
Lisäksi hankinnassa on työvuorosuunnitteluohjelma.
Vuoden 2020 talousarviossa palkkaohjelman uusimiseen on varattu investointeihin
45.000 euroa. Taloushallinnon ulkoistuksen myötä investoinnille ei ole tarvetta.
KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että taloudenohjausohjelmistoihin
(091111) suunnitellun 45 000 euron investointimenon purkamista ja samalla haetaan
45 000 euron lisämääräraha käyttötalouteen (Muu keskustoimisto 001142, ICT 4342).
PÄÄTÖS:
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Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että taloudenohjausohjelmistoihin
(091111) suunnitellun 45 000 euron investointimenon purkamista ja samalla haetaan
45 000 euron lisämääräraha käyttötalouteen (Muu keskustoimisto 001142, ICT 4342).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------KH 2.11.2020
197 §

Edellisen hallituskäsittelyn jälkeen on tullut tarve käsitellä keskustoimiston
ohjelmistoihin liittyvä lisämäärärahahakemus ja investointivarausten purkaminen
uudestaan. Työvuorosuunnitteluohjelmasta saatujen tarjousten perusteella hankinta
onkin tehtävä käyttötalouden sijaan investointina.
Palkkahallinnon ulkoistus Seutupalvelukeskukselle ja uuden palkkaohjelman
käyttöönotto on tuonut esiin tarpeen työvuorosuunnitteluohjelman hankinnalle ja
integroimiselle palkkahallintoon. Karvian kunnassa ei ole ollut käytössä
työvuorosuunnitteluohjelmistoa. Järjestelmän käyttöönotolla on nähtävissä myös
säästöä työvuorosuunnitteluun käytettävässä työajassa erityisesti varhaiskasvatuksessa
ja keittiöpalveluissa. Työvuorosuunnittelujärjestelmistä on pyydetty tarjouksia.
Investoinnin arvo on noin 13 400 euroa ja vuosittainen palvelumaksu 1 420 euroa.
Hankintalain 30 §:n 1 momentissa on säädetty ennakoidun arvon laskentaperusteesta
niissä palveluhankissoissa, joissa ei ilmoiteta kokonaishintaa. Tällaisten hankintojen
osalta on laskentaperusteena käytettävä toistaiseksi voimassa olevissa tai yli 48
kuukautta voimassa olevissa hankintasopimuksissa kuukausiarvoa kerrottuna luvulla
48. Tämän perusteella järjestelmähankinnan ennakoitu arvo jää alle 20 000 euron,
mikä on kunnanhallituksen kunnanjohtajalle vahvistama hankintaraja.
KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että taloudenohjausohjelmistoihin
(091111) suunnitellun 45 000 euron investointimeno muutetaan 15 000 euroon ja samalla haetaan 30 000 euron lisämääräraha käyttötalouteen (Muu keskustoimisto
001142, ICT 4342).
PÄÄTÖS:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------KV § 57

PÄÄTÖS:
Kunnanvaltuusto päätti, että taloudenohjausohjelmistoihin (091111) suunnitellun
45 000 euron investointimeno muutetaan 15 000 euroon ja samalla haetaan 30 000 euron lisämääräraha käyttötalouteen (Muu keskustoimisto 001142, ICT 4342).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
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KONSERNIOHJEEN PÄIVITTÄMINEN

Karvian kuntakonsernin muodostavat kunta ja sen tytäryhteisöt. Tytäryhteisöjä ovat
yhteisöt, joissa kunnalla on kirjanpitolain (1336/1997) mukaisesti määräysvalta
(kuntayhtymät eivät kuulu varsinaiseen konserniin). Konserniohje on
omistajaohjauksen keskeinen väline ja sitä sovelletaan kunnan tytäryhteisöjen omistaja
ohjaukseen.
Kunnan konserniohjeella luodaan puitteet omistajaohjaukselle kunnan tavoitteiden
mukaisesti. Konserniohjeen tarkoituksena on yhdenmukaistaa ohjauksen menettelytapoja ja tehostaa kuntakonsernin johtamisen edellytyksiä siten, että kuntakonsernia ja
kunnan muuta toimintaa voidaan johtaa kokonaisuutena yhtenäisin periaattein ja
ottaen huomioon kuntakonsernin kokonaisetu.
Nykyinen konsernin yleisohje sisältyy hallintosääntöön ja sitä on syytä täsmentää
omalla erillisellä ohjeella. Karvian kunnan nykyinen konserniohje on hyväksytty kunnanvaltuustossa 15.11.2017 §:ssä 80.
Voimassa olevan konserniohjeen sisältö ei vastaa tällä hetkellä kunnan konsernirakennetta. Konserniohjetta on päivitetty vastaamaan konsernirakennetta sekä Kuntaliiton
ohjeistuksia ja malliohjeita. Päivitetty konserniohje on lähetetty kunnan tytäryhtiöille
lausuttavaksi. Willi Karvia Oy on käsitellyt luonnoksen yhtiökokouksessaan 16.10.,
Karvian Lämpö Oy 22.10, ja Kiinteistöosakeyhtiö Karvian vuokratalot Oy 26.10.202.
Liitteet:
•

Karvian kunnan päivitetty konserniohje

PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan Karvian kunnan
konserniohjeen.
PÄÄTÖS:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------KV § 58

PÄÄTÖS:
Kunnanvaltuusto hyväksyi liitteenä olevan Karvian kunnan konserniohjeen
yksimielisesti.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kokouspäivämäärä

Kunnanvaltuusto
59 §

12.11.2020

12

ILMOITUSASIAT
Kunnanvaltuuston ilmoitusasiat:
Valtuutettu Voitto Raita-aho kertoi lyhyesti mistä Vatajankosken Sähkön
uudistuksesta on kyse. Eriyttämisellä haetaan selkeyttä sähkönsiirtoon ja muuhun
liiketoimintaan. Muutoksella varaudutaan sähkömarkkinalain vaatimuksiin.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Valtuutettu Paavo Tuuliniemi jätti seuraavan valtuustoaloitteen:
” Esitän, että kunnanhallitus aloittaisi toimenpiteet ja selvitystyön olisiko
mahdollista saada Karviaan valtionrahoittaman harrastajateatteri ym. harrastajapuolen koulutus ja kurssikeskuksen.
Tämän tapaista koulutusta ja kurssiopetusta ei tietääkseni Suomessa vielä anneta lainkaan.”
Karviassa 12.11.2020
Paavo Tuuliniemi
Valtuustoaloite siirretään kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Valtuutettu Paavo Tuuliniemi jätti seuraavan valtuustoaloitteen:
”Esitän, että kunnanhallitus aloittaisi toimenpiteet hakea kunnanjohtaja Tarja
Hosiasluomalle kunnallisneuvoksen tai vastaavan arvonimeä. ”
Karviassa 12.11.2020
Paavo Tuuliniemi
Valtuustoaloite siirretään kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kokouspäivämäärä

Kunnanvaltuusto

12.11.2020
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Valtuutettu Jorma Niskala antoi palautetta esityslistojen ja pöytäkirjojen
laatimisesta. Esityslistat ja pöytäkirjat pitää olla hyvin laadittu ja kiinnittää
huomiota kielioppi asioihin. Päätöksessä pitää olla selkeästi mainittu mitä
päätetään niin, että kuntalainen sen ymmärtää. Niskala mainitsi myös sen, että
liitteet puuttuvat. Niskala korosti avoimuutta kuntalaisille.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------Valtuutettu Jorma Niskala tiedusteli teknisen osaston organisaatio
uudistuksesta. Niskala mainitsi, että päätöksestä ei saanut selville sitä mitä
asiassa on päätetty. Valtuutettu olisi toivonut organisaatio liitettä nähtäväksi.
Asia olisi pitänyt tulla tiedoksi valtuustolle.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Kunnanjohtaja Tarja Hosiasluoma kertoi lyhyesti teknisen osaston organisaatio
uudistuksesta.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kokouspäivämäärä

Kunnanvaltuusto

60 §

12.11.2020
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OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS
Pöytäkirjaan ja pöytäkirjasta annettaviin otteisiin liitetään oikaisuvaatimusohje ja
valitusosoitus kuntalain mukaisesti.

Karvian kunta

VALITUSOSOITUS

Kunnanvaltuusto

Kokouspäivämäärä
12.11.2020

Liite pöytäkirjaan
Pykälät
52 - 60

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: 52, 53, 54, 59, 60

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: 55, 56, 57, 58
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:__________________________

