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Aikuisten harrastustoiminnan keskeyttäminen 26.11.-31.12.2020 
 

 
Asianosaiset 
 

 

 
Selostus asiasta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Karvian nopeasti huonontuneen koronavirustilanteen vuoksi kunta on 
lisännyt toimenpiteitä koronaviruspandemian (COVID-19) leviämisen 
ehkäisemiseksi (tartuntatautilaki (1227/2016) 9 §). Karvian kunnan 
johtoryhmän esityksestä aikuisten harrastustoiminta keskeytetään 26.11.-
31.12.2020. 
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Oikaisuvaatimusohjeet  

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea 

muutosta valittamalla tuomioistuimeen.  

Oikaisuvaatimusoikeus  

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:  

• se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi 

vaikuttaa (asianosainen), sekä  

• kunnan jäsen.  

Oikaisuvaatimusaika  

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.  

Oikaisuvaatimus on toimitettava Karvian kunnantalon neuvontaan määräajan viimeisenä päivänä 

ennen kunnantalon 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.  

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on 

pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa 

oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.  

Oikaisuvaatimusviranomainen  

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on:  

Karvian kunta/ Kunnanhallitus, Kylä-Karviantie 17 39930 Karvia  

sähköposti: karvia@karvia.fi  

puh. 02 572 790 

Kunnantalon neuvonnan aukioloaika on maanantaisin ja keskiviikosta perjantaihin klo 8:00 – 15:45.  

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö  

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta 

muodosta.  

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:  

• päätös, johon haetaan oikaisua  

• miten päätöstä halutaan oikaistavaksi  

• millä perusteella oikaisua vaaditaan.  

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.  

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään 

ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.  

Pöytäkirja  Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Karvian kunnan keskuksesta. 


