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61 § 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. 
 
 
 
 

62 § Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 
 
 Päätösehdotus: 

 
 Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. 
 
 Päätös: 

 
 
 
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kangas Kaija ja Kannisto Jari. 
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63 § Edustajien valitseminen Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän 
yhtymävaltuustoon 

 
KH 31.8.2021 
§ 153 

 Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän (PoSa) perussopimuksen 5 §:n 
mukaan PoSan ylintä päätösvaltaa käyttävät jäsenkunnat yhtymävaltuustossa, johon 
jäsenkuntien valtuustot valitsevat edustajansa.  
 
Yhtymävaltuustoon valitaan edustajat ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä 
jäsenkunnista seuraavasti:  
 
Jämijärvi 3 edustajaa  
Kankaanpää 8 edustajaa  
Karvia 3 edustajaa  
Siikainen 3 edustajaa  
Pomarkku 3 edustajaa 

 
 Kunnanjohtajan päätösehdotus:  
 

 Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee toimikauttaan vastaavaksi 
ajaksi Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän yhtymävaltuustoon kolme 
edustajaa ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. 

 
 
 Päätös: 
 
 Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.  
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Kv  63 § Päätös: 
  

Valtuutettu Jari Kannisto esitti edustajiksi ja varajäseniksi valtuustoryhmien 
neuvottelutuloksen, joka on seuraava: 
 
Varsinaiset jäsenet  Henkilökohtaiset varajäsenet 
 
Veijo Kaskimäki (PS)  Tarja Hietikko (PS) 
Kaija Kangas (KESK)  Jari Lepistö (KESK) 
Voitto Raita-aho (SDP)  Jaana Vähäsavo (SDP) 
 
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.  
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64 § Muut asiat 
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65 § Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus 
  

Pöytäkirjaan ja pöytäkirjasta annettaviin otteisiin liitetään oikaisuvaatimusohje ja 
valitusosoitus kuntalain mukaisesti. 

 

 



Karvian kunta VALITUSOSOITUS Liite pöytäkirjaan 
 Kokouspäivämäärä Pykälät 
Kunnanvaltuusto 6.9.2021 61-65 
 
 
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: 61, 62, 64, 65 
 

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: 63 
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  __6_/_9__2021__.  
 

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     __6/9_2021___ Tiedoksi antaja:__kunnansihteeri__________ 
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Pöytäkirja on laadittu kokouksen käsittelyn mukaisesti. 
 
Kaija Kangas, pöytäkirjantarkastaja 
 
ma 6. syy 2021 18.18 Kaisamaija Ronkainen <Kaisamaija.Ronkainen@karvia.fi> kirjoitti: 

  


