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231 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 

 Kuntalain 103 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun 

enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

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

 

 

 

232 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 

 

 Kunnanhallituksen pöytäkirjan tarkastaminen tapahtuu kokousta seuraavana toisena 

arkipäivänä klo 15:00 kunnantalolla. Pöytäkirjat pidetään julkisesti nähtävänä 

pääsääntöisesti kokousta seuraavan kalenteriviikon tiistaina. 

 

 Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kaskimäki Veijo ja Vainionpää Joni. 

 

 

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

 

Satakunnan yrittäjien edustaja Heikki Kaplas ja Markku Kivinen kertoivat kokouksen 

aluksi Yrittäjien kuntabarometri -kyselyn raportista ja tuloksista koko Satakunnassa ja 

Karviassa. 

 
Elinvoimalautakunnan edustaja Juha Rinne poistui kokouksesta Satakunnan yrittäjien 

esityksen jälkeen klo 19.05. 

  



 

 

 

233 § KUNTAVAALIT 2021 

  

 Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 18.4.2021. Ennakkoäänestys on kotimaassa  

 7.-13.4.2021 ja ulkomailla 7.-10.4.2021. Suomalaisessa laivassa ulkomaan ennakkoää-

nestys voidaan aloittaa jo 31.3.2021. Vuoden 2021 kuntavaaleissa valittavien valtuus-

tojen toimikausi alkaa 1.6.2021 ja kestää vuoden 2025 toukokuun loppuun. Edellisten, 

huhtikuussa 2017 toimitettujen kuntavaalien jälkeen vaalilakiin (714/1998) on tehty 

kolme muutosta: 

 

• Vaalilain muutoksella (939/2017) otettiin käyttöön ulkomailta tapahtuva kirje-

äänestys ja sitä sovellettiin ensimmäisen kerran vuoden 2019 eduskuntavaa-

leissa ja sen jälkeen vuoden 2019 europarlamenttivaaleissa. 

• Vaalilain muutos (1223/2018) sisälsi eräitä teknisluonteisia uudistuksia, mm. 

äänestysaluejakoa koskevien päätösten aikataulumuutoksen ja mahdollisuuden 

lähettää äänioikeutetuille äänioikeusilmoitus (ilmoituskortti) sähköisessä  

muodossa  

• Vaalilain muutos (1132/2019) liittyi Digi- ja väestötietoviraston (DVV) perus-

tamiseen 1.1.2020. 

 

Vaalilain 9 §:n mukaan kunnanhallitus päättää kotimaan yleisten ennakkoäänestys-

paikkojen lukumäärästä ja sijainnista kunnassa. Jokaisessa kunnassa on oltava vähin-

tään yksi ennakkoäänestyspaikka, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Ennakkoäänes-

tyspaikassa on voitava pitää riittävät turvavälit äänestämään tulleiden kesken.  

 

Vaalilain 15 §:n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava: 

 

• kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta, johon kuuluu puheenjohtaja, 

varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, 

joita on kuitenkin oltava vähintään kolme sekä 

• laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä ja kotiäänestystä varten yksi tai 

useampi vaalitoimikunta, joihin kuhunkin kuuluu puheenjohtaja, varapuheen-

johtaja ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuiten-

kin oltava vähintään kolme. 

 

Kuntavaaleissa vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäsenten ja varajäsenten tulee 

edustaa kunnassa edellisissä kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä. 

Vaalilautakunnan varajäsenet ja vaalitoimikunnan varajäsenet laitoksissa toimitettavaa 

ennakkoäänestystä varten on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten 

sijaan. 

 

Vaalilautakunnan jäsenenä tai varajäsenenä ei voi olla ehdokas. Vaalitoimikunnan jä-

senenä tai varajäsenenä ei saa olla ehdokas, eikä myöskään hänen puolisonsa (avio-

puolisot sekä avioliitonomaisessa suhteessa tai rekisteröidyssä parisuhteessa elävät), 

lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa. 

 

Vaalilain 9 § 1 mom. mukaisesti kunnanhallituksen on päätettävä kotimaan yleisten 

ennakkoäänestyspaikkojen lukumäärästä ja sijainnista siten, että niitä on jokaisessa 



 

 

kunnassa vähintään yksi, jollei erityisestä syystä muuta johdu, sekä niiden aukiolo-

ajoista. 

 

Edelleen kunnanhallituksen on määrättävä äänestysalueen vaalipäivän äänestyspaikat. 

 

 Liitteet 

• Oikeusministeriön kirje kunnanhallitukselle 1.10.2020 

VN/20585/2020 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää seuraavat vaaleja koskevat asiat: 

1. Kunnanhallitus ryhtyy valmistelemaan seuraavaan kunnanhallituksen kokoukseen 

Karvian äänestysaluetta varten vaalilautakunnan nimeämistä esteellisyys asiat 

huomioiden (puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja kolme muuta jäsentä sekä 

viisi varajäsentä). 

 

2. Kunnanhallitus ryhtyy valmistelemaan Karviassa toimitettavaa ennakkoäänestystä 

ja kotiäänestystä varten vaalitoimikunnan nimeämistä esteellisyys asiat huomioi-

den (puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja yhden muun jäsenen sekä kolme vara-

jäsentä). 

 

3. Karvian kunnan yleinen ennakkoäänestys ja vaalipäivän äänestyspaikka on:  

• Karvian kunnantalo, valtuustosali, Kylä-Karviantie 17, 39930 Kar-

via.  

 

4. Karvian kunnassa sellaiset laitokset, joissa on ennakkoäänestyspaikka: 

• Iltaruskon palvelukeskus, Iltaruskonkatu 7, 39930 Karvia, 

 

5. Ennakkoäänestyspaikka on avoinna seuraavasti ajalla 7.-13.4.2021:  

• keskiviikko – perjantai 10.00-18.00 

• lauantai – sunnuntai 11.00-15.00 ja 

• maanantai – tiistai 12.00-20.00. 

 

PÄÄTÖS: 

 

  

 Päätös hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

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

 
  



 

 

 

234 § VUODEN 2021 KUNTAVAALIEN ULKOMAINONTA 

 

 Kuntavaalien ulkomainonta suositellaan aloitettavaksi niillä alueilla, jotka ovat kunnan 

hallinnassa ja määräämisvallassa, viikkoa ennen ennakkoäänestyksen aloittamista eli 

keskiviikkona 31.3.2021 alkaen.  

 

Mainonnan aloittamisen ajankohta ja kuntien käyttöön varaamat mainospaikat sekä 

vaalien ulkomainonnasta kunnassa vastaavien henkilöiden yhteystiedot on syytä saat-

taa vaaleihin osallistuvien puolueiden, yhteislistojen ja valitsijayhdistysten tietoon. 

 

Kunnalla ei ole lakisääteisiä velvollisuuksia vaalimainonnan järjestämisessä. Vaali-

mainonnasta on kuitenkin muodostunut perinne, jolla voidaan katsoa olevan edelleen 

tiedotusarvoa. 

 

Kukin kunta ratkaisee vaalimainospaikkojen maksullisuuden. Maksullisuuteen vaikut-

tavat kustannusten suuruus, aiemmin omaksuttu käytäntö ja sen sujuvuus, palvelun 

taso, mainoskehikkojen laatu, kuka huolehtii vaalimainoskehikkojen pystytyksestä ja 

purkamisesta ja kuka vastaa mainosten liimaamisesta ja kiinnittämisestä. 

 

Ulkomainospaikkoja valittaessa on otettava huomioon vaalilain säännökset, jotka edel-

lyttävät, että vaalimainoksia ei sijoiteta ennakkoäänestys- tai äänestyspaikalle tai nii-

den läheisyyteen niin, että niiden voidaan katsoa vaikuttavan äänestäjien vaalivapau-

teen. Lähtökohtana voidaan pitää sitä, etteivät vaalimainokset näy vaalihuoneistoon 

taikka sen sisäänkäyntiin. 

 

Kunta ei voi määrätä muiden kuin omistuksessaan ja hallinnassaan olevien alueiden 

vaalimainontapaikoista.  

 

 Liitteet 

• Kuntaliitto yleiskirje 9/2020 

 

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää vaalien ulkomainonnasta aikaisemman käytännön mukaisesti 

seuraavaa: 

 

Keskustassa vaalimainokset saadaan asettaa kirkonkylän koulun pallokentän pohjois-

päähän pystytettäviin taulupohjin. Mainonta saadaan aloittaa keskiviikkona 31.3.2021. 

Aloittamisajankohtaa suositellaan noudatettavaksi myös haja-asutusalueella. 

 

Kunnanhallitus päättää lisäksi, ettei vaalimainospaikoista peritä maksua. Vaalimainos-

ten laittajien tulee vaalien jälkeen huolehtia mainosten asianmukaisesta poistamisesta.  

 

PÄÄTÖS: 

 Päätös hyväksyttiin yksimielisesti. 

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

  



 

 

 

235 § VAALIKELPOISUUS VALTUUSTOON 

 

 Kuntaliitto on lähettänyt kunnanhallitukselle 13.10.2020 päivätyn yleiskirjeen 

vaalikelpoisuudesta valtuustoon.  

 

Kuntavaaliehdokkaiden vaalikelpoisuus valtuustoon arvioidaan soveltaen kuntalain 

(410/2015) 71 ja 72 §:ää. Kuntalain 72 § vastaa sisällöltään aiemman kuntalain 

(365/1995) 34 §:ää. Vuoden 1995 kuntalain 34 §:n tulkinnasta on runsaasti 

korkeimman hallinto-oikeuden oikeuskäytäntöä. Yleiskirjeessä ohjeistetaan 

säännöksen tulkintaa ennen kaikkea oikeuskäytäntöön tukeutuen. 

 

Kunnanhallituksen, lautakuntien ja muiden toimielinten jäsenet valitaan vuoden 2021 

kesäkuussa. Yleiskirje näiden toimielinten valintaan vaikuttavista seikoista lähetetään 

keväällä 2021. 

 

Liitteet: 

 

• Kuntaliiton yleiskirje 10/2020 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus merkitsee yleiskirjeen tiedoksi. 

 

PÄÄTÖS: 

  

 Päätös hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

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

 

 
   

  



 

 

 

236 § KUNNANHALLITUKSEN KOKOUSPÄIVÄT VUONNA 2021 

 

 Kuntalaki edellyttää, että kunnanhallituksen säännöllisiä kokouksia varten 

vahvistetaan ajat etukäteen esim. vuodeksi kerrallaan, minkä ohessa pidetään tarpeen 

mukaan muita kokouksia. 

 

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää kunnanhallitukselle seuraavat kokousajat: 

 

25.1.2021 

15.2.2021 

8.3.2021 

29.3.2021 

19.4.2021 

10.5.2021 

31.5.2021 

 

PÄÄTÖS: 

 

 Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

 

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

 

 

 
  

  



 

 

 

 

237 § SATAKUNNAN ELY-KESKUKSEN ESITYS KOSKIEN PAKOLAISTEN 
VASTAANOTTOA VUONNA 2021 

 

 Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on lähettänyt Karvian kunnalle 

seuraavan sisältöisen esityksen pakolaisten käyttämättömien kuntapaikkojen 

siirtämisestä. Vuodelle 2021 sovitut mahdolliset käyttämättömät kuntasijoituspaikat 

voidaan siirtää käytettäväksi vuonna 2022. 

 

Satakunnan ja Varsinais-Suomen ELY-keskukset kuuluvat yhteiseen maahanmuuton 

laajennettuun toimialueeseen. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen arvion mukaan 

maahanmuuton laajennetulla toimialueella Varsinais-Suomeen sijoittuu noin 250, 

Satakuntaan noin 100 ja Ahvenanmaalle noin 20 pakolaista vuoden 2021 aikana. 

 

Satakunnan ELY-keskuksella on voimassa oleva sopimus kuntaan osoittamisesta ja 

kotoutumisen edistämisestä kaikkien Satakunnan 17 kunnan kanssa. Vuonna 2020 

oleskeluluvan saaneita turvapaikanhakijoita on sijoitettu Satakunnan ELY-keskukselle 

tehtyjen kuntasijoitushakemusten perusteella Poriin 16 henkilöä ja Raumalle 2 

henkilöä. Lisäksi Poriin on sijoitettu 14 kiintiöpakolaista. Kuntaan sijoitetut ovat 

olleet kansalaisuudeltaan pääasiassa syyrialaisia, irakilaisia ja afganistanilaisia. 

Karviaan ei ole toistaiseksi tehty yhtään kuntasijoitusta. 

 

Suomeen saapuvien turvapaikanhakijoiden määrä on vähentynyt huomattavasti 

vuoden 2015 tasosta, jolloin maahan saapui 32 476 turvapaikanhakijaa. Viime 

vuonna hakijoita oli 4 551, ja tänä vuonna marraskuun puoliväliin mennessä hakijoita 

on ollut 2 952. Satakunnassa on tällä hetkellä toiminnassa enää yksi SPR:n 

Satakunnan piirin ylläpitämä vastaanottokeskus, joka sijaitsee Porissa. Rauman 

vastaanottokeskus lakkautettiin 30.6.2020. Viimeiset yksityisten palveluntuottajien 

ylläpitämät Kokemäen ja Kankaanpään vastaanottokeskukset puolestaan lakkautettiin 

vuonna 2019. Tällä hetkellä Porin vastaanottokeskuksessa on majoittuneena noin 150 

henkilöä, joiden lisäksi yksityismajoituksessa on noin 60 henkilöä. Osa näistä 

henkilöistä tulee saamaan oleskeluluvan. Vähentyneestä turvapaikanhakijoiden 

määrästä huolimatta Satakunnan alueella tulee varautua vuoden 2015 kaltaiseen 

tilanteeseen. Tästä syystä pidämme tärkeänä, että Karvian kunta sitoutuisi jatkossakin 

oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden vastaanottoon. 

 

Karvian kunta on tehnyt 30.1.2018 Satakunnan ELY-keskuksen kanssa sopimuksen 

kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä, jossa kunnan vuonna 2018 

vastaanottama kotoutumislain 2 §:n 2 ja 3 momentin piiriin kuuluvien henkilöiden 

määrä on 5–10 henkilöä (yksi perhe). Lisäksi sopimukseen on kirjattu, että vuodelle 

2018 sovitut mahdolliset käyttämättömät kuntasijoituspaikat voidaan siirtää 

käytettäväksi vuonna 2019. 

 

Satakunnan ELY-keskus esittää Karvian kunnalle 30.1.2018 päivätyn sopimuksen 

päivittämistä siten, että kunnan vuonna 2021 vastaanottama pakolaisten määrä 

pysyisi samansuuruisena aiempiin sopimuksiin nähden. Esitämme, että Karvian 

kunnan vuonna 2021 vastaanottama kotoutumislain 2 §:n 2 ja 3 momentin piiriin 

kuuluvien henkilöiden määrä on 5–10 henkilöä (yksi perhe). Lisäksi esitämme 



 

 

sopimukseen kirjattavaksi, että vuodelle 2021 sovitut mahdolliset käyttämättömät 

kuntasijoituspaikat voidaan siirtää käytettäväksi vuonna 2022. 

 

Toivomme Karvian kunnan suhtautuvan esitykseen myönteisesti. Toimitamme Teille 

tämän sähköpostiviestin liitteenä sopimusluonnoksen päätöksentekoa varten. 

 

Liitteet: 

 

• Sopimusluonnos 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää, että vuodelle 2021 varataan kuntapaikka yhdelle perheelle. 

Mikäli paikka jää käyttämättä se voidaan tarvittaessa siirtää käytettäväksi vuonna 

2022. 

  

 PÄÄTÖS: 

 

 Päätös hyväksyttiin yksimielisesti 

 

 

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

 

 

 
  

  



 

 

 

238 § POSAN RUOKAHUOLLON SIIRTO  

 

                      PoSan Ruokahuolto siirtyy Karvian kunnan järjestettäväksi 1.1.2021 alkaen. Siirtoa 

on valmisteltu kuluneen syksyn aikana ja YT palaveri pidettiin henkilöstölle 

24.11.2020. Vakinainen henkilöstö siirtyy liikkeenluovutuksella ns. vanhoina työnte-

kijöinä Karvian kunnan palvelukseen ja määräaikaiset olemassa määräaikaisten sopi-

musten mukaisesti.  

 

                      Keittiötoiminnoista on muodostettu teknisen toimeen alaisuuteen oma taseyksikkönsä. 

Taseyksikön alle on siirretty myös siivoustoiminnot.  

 

PoSan Karvian keittiön kiinteä omaisuus on jo Karvian kunnan omistuksessa. PoSan 

omistama irtain omaisuus siirtyy Karviaan ilman eri korvausta. 

 

Liitteet: 

 

• Sopimusluonnos (luonnos sopimuksesta toimitetaan myöhemmin) 

 

                      KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää, että Posan ruokahuolto siirtyy Karvian kunnalle oheisen 

sopimusluonnoksen mukaisesti 1.1.2021 alkaen.  

                       

                      PÄÄTÖS: 

 

 Päätös hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

 

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

 

 

 
  

  



 

 

 

239 § MUUT ASIAT  

 

 Kunnanhallituksen muut asiat:  

 

1. Valtiovarainministeriön muutospäätös kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta 

vuodelle 2020. 

 

2. Kirje kunnanhallitukselle: Karvian Kotiseutuyhdistys ry:n höyrykoneprojekti. 

 

3. Teknisen osaston organisaatiouudistuksen myötä tekniselle toimelle palkataan 

vuodeksi 2021 toimistosihteerin nimikkeellä työskentelevä henkilö. Teknisellä 

toimella työskentelee vakituisena toinen toimistotyöntekijä, jonka 

ammattinimikkeenä on kanslisti. Sekä uuden määräaikaisen työntekijän että olevan 

vakituisen työntekijän toimialakohtainen palkkaus sijoittuu samaan luokkaan ja 

työtehtävät ovat vastuultaan ja määrällisesti samankaltaisia. Yhdenvertaisuuden 

kannalta olisi suotavaa, että ammattinimikkeet olisivat samat. Tekninen lautakunta 

esittää kunnanhallitukselle, että teknisen osaston kanslistin ammattinimike 

muutetaan 1.1.2021 alkaen toimistosihteeriksi. Ammattinimikkeen muutos ei 

vaikuta tehtävän palkkaukseen, sisältöön tai vastuuseen, vaan kyseessä on 

pelkästään nimikkeen nykyaikaistaminen. 

 

4. Tiedoksi Valtionvarainministeriön päätös 9.12.2020 avustuksesta kuntien 

digitalisaation yhteishankkeisiin. 

 

5. Satakunnan ELY-keskuksessa on toiminut maahanmuuton ja kotouttamisen 

alueellinen yhteistyöryhmä vuodesta 2016 alkaen, jonka ELY-keskus on asettanut. 

Jäsenet on valittu pyytämällä eri tahoja nimeämään ehdokkaat. 

 

Satakunnan ELY-keskus pyytää ilmoittamaan, mikäli kunta on kiinnostunut 

osallistumaan maahanmuuton ja kotoutumisen yhteistyöryhmään vuosina 2021-

2023 sekä tällöin nimeämään ryhmään varsinaisen jäsenen ja hänelle 

henkilökohtaisen varajäsenen. 

 

Jäsenehdotukset pyydetään toimittamaan 15.1.2021 mennessä Satakunnan ELY-

keskuksen kirjaamoon osoitteella kirjaamo.satakunta@ely-keskus.fi. 

 

6. Koivumäki tiedusteli tilannetta työntekijöiden pitämättömistä lomista ja pyysi 

jatkossa säännöllistä tiedotusta henkilökunnan lomatilanteesta. 

 

 

  

mailto:kirjaamo.satakunta@ely-keskus.fi


 

 

 

240 § ILMOITUSASIAT  

  

 Merkitään tiedoksi seuraavat:  

 

 Valtiovarainministeriö 

 

Lausuntopyyntö: Tiedonhallintalautakunnan suositus käyttöoikeuksien hallinnasta 

(TiHL 16§).  

https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=1265a13c-17e5-

42f8-82ca-799e58738d99&respondentId=faee3266-c145-4ee9-b74f-055eeb61295d 

 

 Etelä-Suomen aluehallintovirasto, ympäristölupavastuualue 

 

Päätös 9.12.2020 nro 436/2020, Dnro ESAVI/24024/2020, Välisalonnevan 

turvetuotantoalueen ympäristölupa. 

 

 KT Kuntatyönantajat 

 

KT:n yleiskirje 15/2020: Matkakustannusten korvaukset 1.1.2021 lukien. 

https://www.kt.fi/yleiskirjeet/2020/15/matkakustannusten-korvaukset-1.1.2021-lukien 

 

Satakuntaliitto 

 

Maakuntavaltuuston kokouksen tiedote 11.12.2020. Lisää luettavissa: http://sata-

kunta.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=1797 

Tiedote 11.12.2020: Merialuesuunnitelmaehdotus hyväksytty maakuntavaltuustossa. 

 Porin kaupunki 

 

 Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunnan pöytäkirjanote 1.12.2020: 

• 45 § Satakunnan pelastuslaitoksen talouden kuukausiraportointi 2020, lokakuu 

• 49 § Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunnan kokoukset ja tarkastetun 

pöytäkirjan nähtävänä pitäminen vuonna 2021 

 

 Suupohjan Seutupalvelukeskus Oy 

 

 Tiedoksi 3.12.2020 pöytäkirja 4/2020. 

  

Kaupanvahvistajan todistukset. Kunta ei käytä etuosto-oikeutta. 

  

https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=1265a13c-17e5-42f8-82ca-799e58738d99&respondentId=faee3266-c145-4ee9-b74f-055eeb61295d
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=1265a13c-17e5-42f8-82ca-799e58738d99&respondentId=faee3266-c145-4ee9-b74f-055eeb61295d
https://www.kt.fi/yleiskirjeet/2020/15/matkakustannusten-korvaukset-1.1.2021-lukien
http://satakunta.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=1797
http://satakunta.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=1797


 

 

 

241 § OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS 

 

 Pöytäkirjaan ja pöytäkirjasta annettaviin otteisiin liitetään oikaisuvaatimusohje ja 

valitusosoitus. 

 

 

 



 
OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Liite pöytäkirjaan 
 

Karvian kunta 
Kunnanhallitus 

14.12.2020 Pykälät 
231-241 

 

MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
Kieltojen perusteet Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat 

yksinomaan valmistelua, täytäntöönpanoa tai kokouksen järjestäytymistä (KuntaL 136 §) 
 pykälät 231, 232, 233, 235, 236, 239, 240, 241 

 Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla, koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 
mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus. 
Pykälät  234, 237, 238 

 HvalL 3 §:n 1 mom / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla 
(pykälät ja valituskieltojen perusteet) KvesL 26 § 
Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen viranhaltija tai työntekijä voi saada asian käsiteltäväksi työnantajan ja 
ammattiyhdistyksen välisessä paikallisneuvottelussa kunnallisen pääsopimuksen 8, 10 ja 11 §:n mukaisesti. 
Pykälät  

OIKAISUVAATIMUSOHJEET 

 Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös 
on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä 
kunnan jäsen 
Pykälät 234, 237, 238 

 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: 
Karvian kunnanhallitus 
Kylä-Karviantie 17 
39930 KARVIA 

 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.   
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen 
lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. 
Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäville                             Pöytäkirjanotteet on postitettu  15/12 2020 
Annettu tiedoksi 15 /12 2020                                                         Tiedoksiantaja: 

VALITUSOSOITUS 

 Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt 
oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta 
kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. 

Valitusviranomainen ja 
valitusaika 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella 
Kunnallisvalitus (valitusaika 30 päivää), valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. 
Pykälät 
Valitusviranomainen, jolle valitus tehdään  

Turun hallinto-oikeus 
PL 32 
20101 TURKU  
Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2 – 4, Turku 

Hallintovalitus (valitusaika 30 päivää), valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. 
Pykälät 

Sähköisen asioinnin palvelu osoitteessa:  https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 

 

Hankintapäätös Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista 
hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua 
(hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo 
ylittää hankintalain 15 §:n mukaisen kynnysarvon. 
 
Valitus markkinaoikeuteen (valitusaika 14 päivää), pykälät 

Markkinaoikeus 
Radanrakentajantie 5 
00520 HELSINKI 
puh. 010 364 3300 
Faksi 010 364 3314 
Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi 

OIKAISUVAATIMUS-/VALITUSKIRJELMÄN SISÄLTÖ JA TOIMITTAMINEN 
Oikaisuvaatimus-
/valituskirjelmän sisältö 

Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmässä on ilmoitettava 
-oikaisuvaatimuksen/valitusosoituksen tekijän nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite 
-päätös, johon haetaan muutosta 
-miltä osin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi 
-muutosvaatimuksen perusteet 
Oikaisuvaatimukseen/valituskirjelmään on liitettävä päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai viran 
puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta oikaisuvaatimus-/valitusaika on 
luettava. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. 

Oikaisuvaatimus-
/valitusasiakirjojen 
toimittaminen 

Oikaisuvaatimus-/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimus-
/valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla oikaisuvaatimus-/valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin 
välityksellä. Postiin oikaisuvaatimus-/valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen 
oikaisuvaatimus-/valitusajan päättymistä. 

Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 

 

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

