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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
§1

Vaalilain 14 §:n mukaan kunnan keskusvaalilautakunta on päätösvaltainen viisijäsenisenä.
PJ:N PÄÄTÖSEHDOTUS:
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
PÄÄTÖS:
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN
§2

PJ:N PÄÄTÖSEHDOTUS:
Pöytäkirja tarkastetaan samassa kokouksessa. Sen allekirjoittavat kaikki keskusvaalilautakunnan jäsenet.
PÄÄTÖS:
Päätettiin, että pöytäkirja tarkastetaan samassa kokouksessa. Sen allekirjoittavat kaikki
keskusvaalilautakunnan jäsenet.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta

Pöytäkirjanpitäjän nimikirjaimet

Otteen pöytäkirjasta oikeaksi todistaa:
Karvia . .
________________
Pöytäkirjanpitäjä/Arkistonhoitaja
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SIHTEERIN OTTAMINEN KESKUSVAALILAUTAKUNNALLE JA MUU TARVITTAVA
HENKILÖSTÖ
§3

Vaalilain 14 §:n mukaan kunnan keskusvaalilautakunta ottaa itselleen sihteerin ja
muun tarvittavan henkilöstön.
PJ:N PÄÄTÖSEHDOTUS:
Keskusvaalilautakunta päättää, että koko vaalikaudeksi valittu sihteeri jatkaa vielä
tehtävässään kevään 2019 vaalien ajan jääden sen jälkeen vuosilomille ja syksyllä
eläkkeelle. Lisäksi päätetään varasihteeristä ja muusta tarvittavasta henkilöstöstä.
PÄÄTÖS:
Keskusvaalilautakunta päätti, että koko vaalikaudeksi valittu sihteeri jatkaa
tehtävässään kevään 2019 vaalien ajan jääden sen jälkeen vuosilomille ja syksyllä
eläkkeelle. Muiden vaalien osalta sihteerijärjestelyt päätetään myöhemmin. Lisäksi
päätettiin nimetä suostumuksellaan varasihteeriksi vs. kunnansihteeri Kati Ojaniemi.

Ote pöytäkirjasta:
Arja Honkanen
Kati Ojaniemi

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta

Pöytäkirjanpitäjän nimikirjaimet

Otteen pöytäkirjasta oikeaksi todistaa:
Karvia . .
________________
Pöytäkirjanpitäjä/Arkistonhoitaja
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VUONNA 2019 JÄRJESTETTÄVIEN VAALIEN ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKAT JA
VAALIPÄIVÄN ÄÄNESTYSPAIKKA SEKÄ ÄÄNESTYSPAIKKOJEN AUKIOLOAJAT
KUNNASSA
§4
Kunnanhallitus on 21.1.2019 § 8 päättänyt eduskuntavaalien ja europarlamenttivaalien
ennakkoäänestyksestä seuraavaa:
Karvian kunnassa on yksi yleinen ennakkoäänestyspaikka, joka sijaitsee kunnantalolla, osoite Kylä-Karviantie 17, 39930 Karvia. Sekä ennakkoäänestyspaikka että
vaalipäivän äänestyspaikka ovat molemmissa vaaleissa samat:
Kunnantalo, valtuustosali, osoite Kylä-Karviantie 17, 39930 Karvia
Karvian kunnassa sellaiset laitokset, joissa on ennakkoäänestyspaikka


Iltaruskon palvelukeskus, osoite Iltaruskonkatu 7, 39930 Karvia

Yleisen ennakkoäänestyspaikan aukiolopäivät ja päivittäiset aukioloajat ovat:
Eduskuntavaaleissa ajalla 3. – 9.4.2019 sekä
Europarlamenttivaaleissa 15. – 21.5.2019




keskiviikko-perjantai 10.00 – 17.00
lauantai-sunnuntai klo 11.00 – 14.00 ja
maanantai-tiistai klo 10.00 – 18.00.

Kotiäänestystä voi henkilö itse tai hänen asiamiehensä pyytää
Eduskuntavaaleissa viimeistään tiistaina 2.4.2019 klo 16.00 mennessä ja
Europarlamenttivaaleissa viimeistään tiistaina 14.5.2019.
Vaalipäivän äänestyspaikaksi määrätään:
Eduskuntavaaleissa sunnuntaina 14.4.2019 ja
Europarlamenttivaaleissa sunnuntaina 26.5.2019


Kunnantalon valtuustosali, osoite Kylä-Karviantie 17, 39930 Karvia.

Eduskuntavaalien äänestyspaikkojen tiedot on tullut merkitä Väestörekisterikeskuksen
28.11.2018 päivätyn kirjeen määräämällä tavalla pohjatietojärjestelmään viimeistään
perjantaina 25.1.2015 klo 12.
Europarlamenttivaalien äänestyspaikkojen tiedot merkitään myöhemmin, kuitenkin
viimeistään 8.3.2019 klo 12 mennessä.
Keskusvaalilautakunta huolehtii sihteerin ja muun henkilöstön ottamisen ohella
vaalien käytännön järjestelyistä, kuten, ennakkoäänestyksen vaalitoimitsijoiden sekä
kotiäänestyksen vaalitoimitsijoiden määräämisestä.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta

Pöytäkirjanpitäjän nimikirjaimet

Otteen pöytäkirjasta oikeaksi todistaa:
Karvia . .
________________
Pöytäkirjanpitäjä/Arkistonhoitaja
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Yleisessä ennakkoäänestyksessä kunnantalolla käytetään oikeusrekisterikeskuksen
(ORK) hallinnoimaa vaalitietojärjestelmää, jossa on järjestelmän vaalituki
(vaalituki@om.fi), joka antaa järjestelmän käytöstä tarkempia ohjeita.
Vaalien ATK-asioiden tukihenkilön nimi ilmoitetaan kokouksessa.
PJ:N PÄÄTÖSEHDOTUS:
Keskusvaalilautakunta merkitsee asian tiedoksi.
PÄÄTÖS:
Keskusvaalilautakunta merkitsi kunnanhallituksen päätöksen äänestyspaikoista ja
aukioloajoista tiedoksi. Vaalienaikaisena atk-tukena toimii työpäivisin
kunnanrakennusmestari Jaakko Kallioniemi.

Ote pöytäkirjasta:
Jaakko Kallioniemi

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta

Pöytäkirjanpitäjän nimikirjaimet

Otteen pöytäkirjasta oikeaksi todistaa:
Karvia . .
________________
Pöytäkirjanpitäjä/Arkistonhoitaja
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VAALITOIMITSIJOIDEN VALINTA KUNNAN YLEISEEN ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKKAAN
§5

Keskusvaalilautakunta määrää hyvissä ajoin kirjallisesti yleisen ennakkoäänestyspaikan vaalitoimitsijat tehtäviinsä.
Vähintään kahden vaalitoimitsijan tulee samanaikaisesti olla paikalla koko se aika,
jolloin ennakkoäänestyspaikka on äänestystä varten avoinna. Samaan ennakkoäänestyspaikkaan on mahdollista ja suositeltavaa määrätä useampiakin kuin kaksi vaalitoimitsijaa. Vaalitoimitsijoita tulee määrätä riittävästi esim. sairaustapauksia varten.
Vaalitoimitsijalle ei ole vaalilaissa säädetty mitään erityisiä kelpoisuusvaatimuksia.
Vaalitoimitsijaksi voidaan siten määrätä periaatteessa kuka tahansa tehtävään kykenevä 18 vuotta täyttänyt henkilö. Asianomaisissa vaaleissa ehdokkaana oleva henkilö
ei kuitenkaan saa olla vaalitoimitsijana.
Mikäli vaalitoimitsija on estynyt toimittamasta tehtäviään, hänen on välittömästi ilmoitettava siitä ennakkoäänestyspaikan toiselle vaalitoimitsijalle ja keskusvaalilautakunnan sihteerille. Keskusvaalilautakunnan sihteeri määrää viivytyksettä ennakkoäänestyspaikkaan jonkun varalla olevan vaalitoimitsijan.
Keskusvaalilautakunnan on tarvittaessa koulutettava vaalitoimitsijat tehtäviinsä sekä
neuvottava ja opastettava heitä ongelmatilanteissa. Neuvontaa ja opastusta varten
vähintään keskusvaalilautakunnan sihteerin tulee olla vaalitoimitsijoiden tavoitettavissa koko ennakkoäänestyksen ajan.
PJ:N PÄÄTÖSEHDOTUS:
Keskusvaalilautakunta määrää tarpeellisen määrän vaalitoimitsijoita yleistä ennakkoäänestystä varten. Vaalitoimitsijoina ovat aiemmin toimineet ryhmä kunnantalon
viran- ja toimenhaltijoita. Lista ehdotetuista vaalitoimitsijoista jaetaan kokouksessa.
EU:n uuden tietosuoja-asetuksen myötä kaikkien, jotka käyttävät
Vaalitietojärjestelmää, tulee lukea, hyväksyä ja allekirjoittaa paperinen
tietosuojasitoumus. Vaalitoimitsijoille järjestetään koulutusta hyvissä ajoin.
PÄÄTÖS:
Keskusvaalilautakunta määräsi yleisen ennakkoäänestyksen vaalitoimitsijat kevään
2019 vaaleihin.
Saadakseen oikeuden käyttää vaalitietojärjestelmää, jokainen vaalitietojärjestelmän
käyttäjä tutustuu ohjeisiin ja EU:n uuden tietosuoja-asetuksen mukaiseen
tietosuojasitoumukseen ja allekirjoittaa sitoumuksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta

Pöytäkirjanpitäjän nimikirjaimet

Otteen pöytäkirjasta oikeaksi todistaa:
Karvia . .
________________
Pöytäkirjanpitäjä/Arkistonhoitaja

5

KARVIAN KUNTA
Keskusvaalilautakunta

Kokouspäivämäärä
30.1.2019

Sivu

Tietosuojasitoumuksen allekirjoittamisesta tehdään merkintä vaalitietojärjestelmään
henkilön tietoihin.
Yleisen ennakkoäänestyksen vaalitoimitsijat sekä
Eduskuntavaaleissa että Europarlamenttivaaleissa ovat seuraavat:
Arkko Matti
Lepistö Reetta
Lepola Pii
Pihlajaviita Marjo
Tuuliniemi Arja

Ote pöytäkirjasta:
Vaalitoimitsijat

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta

Pöytäkirjanpitäjän nimikirjaimet

Otteen pöytäkirjasta oikeaksi todistaa:
Karvia . .
________________
Pöytäkirjanpitäjä/Arkistonhoitaja
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VUONNA 2019 TOIMITETTAVIEN VAALIEN ULKOMAINONTA
§6

Kunnanhallitus on 21.1.2019 § 9 päättänyt vuonna 2019 toimitettavien vaalien
ulkomainonnasta seuraavaa:
Keskustassa vaalimainokset saadaan asettaa entisen kirkonkylän koulun pallokentän
pohjoispäähän pystytettäviin taulupohjiin. Mainonta saadaan aloittaa



Eduskuntavaaleissa keskiviikkona 27.3.2019 alkaen ja
Europarlamenttivaaleissa keskiviikkona 8.5.2019 alkaen.

Aloittamisajankohtaa suositellaan noudatettavaksi myös haja-asutusalueella
Kunnanhallitus on päättänyt lisäksi, että vaalimainospaikoista ei peritä maksua
Vaalimainosten laittajien tulee vaalien jälkeen huolehtia mainosten asianmukaisesta
poistamisesta

PJ:N PÄÄTÖSEHDOTUS:
Keskusvaalilautakunta merkitsee asian tiedoksi.
PÄÄTÖS:
Keskustassa vaalimainokset saadaan asettaa entisen kirkonkylän koulun pallokentän
pohjoispäähän pystytettäviin taulupohjiin. Mainonta saadaan aloittaa



Eduskuntavaaleissa keskiviikkona 27.3.2019 alkaen ja
Europarlamenttivaaleissa keskiviikkona 8.5.2019 alkaen.

Aloittamisajankohtaa suositellaan noudatettavaksi myös haja-asutusalueella
Kunnanhallitus on päättänyt lisäksi, että vaalimainospaikoista ei peritä maksua
Vaalimainosten laittajien tulee vaalien jälkeen huolehtia mainosten asianmukaisesta
poistamisesta
Keskusvaalilautakunta merkitsi kunnanhallituksen päätöksen vaalien ulkomainonnasta
tiedoksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta

Pöytäkirjanpitäjän nimikirjaimet

Otteen pöytäkirjasta oikeaksi todistaa:
Karvia . .
________________
Pöytäkirjanpitäjä/Arkistonhoitaja
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LÄHETEKUORIEN TOIMITTAMINEN KESKUSVAALILAUTAKUNNALLE KUNNAN
YLEISELTÄ ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKALTA
§7

Keskusvaalilautakunnan on määrättävä, miten sille toimitetaan sille itselleen osoitetut
lähetekuoret kunnan alueella olevista yleisistä ennakkoäänestyspaikoista (omalle kunnalle osoitetut lähetekuoret). Käytännön asiasta on sovittava vaalitoimitsijoiden
kanssa.
Kun ennakkoäänestyspaikkana on joku muu kuin postikonttori, toimittamistapoja ovat
seuraavat:
1) Vaalitoimitsija tuo henkilökohtaisesti lähetekuoret keskusvaalilautakunnalle
jokaisen ennakkoäänestyspäivän päätteeksi; tai
2) Keskusvaalilautakunnan edustaja hakee lähetekuoret ennakkoäänestyspaikasta jokaisen ennakkoäänestyspäivän päätteeksi tai muina sovittavina aikoina; tai
3) vain painavista syistä, esimerkiksi pitkien etäisyyksien vuoksi: vaalitoimitsija toimittaa lähetekuoret keskusvaalilautakunnalle postitse.
PJ:N PÄÄTÖSEHDOTUS:
Keskusvaalilautakunta määrää, miten sille toimitetaan sille itselleen osoitetut lähetekuoret kunnan yleiseltä ennakkoäänestyspaikalta.
PÄÄTÖS:
Keskusvaalilautakunta määräsi, että sille itselleen osoitetut lähetekuoret kunnan
yleiseltä ennakkoäänestyspaikalta toimitetaan kohdan 1 mukaisesti.
1) Vaalitoimitsija tuo henkilökohtaisesti lähetekuoret keskusvaalilautakunnalle
jokaisen ennakkoäänestyspäivän päätteeksi

Ote pöytäkirjasta:
Vaalitoimitsijat

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta

Pöytäkirjanpitäjän nimikirjaimet

Otteen pöytäkirjasta oikeaksi todistaa:
Karvia . .
________________
Pöytäkirjanpitäjä/Arkistonhoitaja
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LAITOSÄÄNESTYS
§8

Vuoden 2019 eduskuntavaalien ennakkoäänestys aloitetaan kotimaassa
keskiviikkona 3.4.2019 ja lopetetaan vaalipäivää edeltävänä tiistaina 9.4.2019.
Vuoden 2019 europarlamenttivaalien ennakkoäänestys aloitetaan kotimaassa
keskiviikkona 15.5.2019 ja lopetetaan vaalipäivää edeltävänä tiistaina 21.5.2019.
Laitoksissa ennakkoäänestys toimitetaan vähintään yhtenä ja enintään kahtena päivänä
vaalitoimikunnan määrääminä aikoina.
Karvian kunnassa laitosäänestys järjestetään Iltaruskon Palvelukeskuksessa.
Laitosäänestyksestä huolehtii kunnanhallituksen valitsema vaalitoimikunta.
PJ:N PÄÄTÖSEHDOTUS:
Keskusvaalilautakunta merkitsee asian tiedoksi.
PÄÄTÖS:
Keskusvaalilautakunta merkitsi eduskuntavaalien ja europarlamenttivaalien
laitosäänestystä koskevat asiat tiedoksi.
Vuoden 2019 eduskuntavaalien ennakkoäänestys aloitetaan kotimaassa
keskiviikkona 3.4.2019 ja lopetetaan vaalipäivää edeltävänä tiistaina 9.4.2019.
Vuoden 2019 europarlamenttivaalien ennakkoäänestys aloitetaan kotimaassa
keskiviikkona 15.5.2019 ja lopetetaan vaalipäivää edeltävänä tiistaina 21.5.2019.
Laitoksissa ennakkoäänestys toimitetaan vähintään yhtenä ja enintään kahtena päivänä
vaalitoimikunnan määrääminä aikoina.
Karvian kunnassa laitosäänestys järjestetään Iltaruskon Palvelukeskuksessa.
Laitosäänestyksestä huolehtii kunnanhallituksen valitsema vaalitoimikunta.

Ote pöytäkirjasta:
Iltaruskon palvelukeskus
Vaalitoimikunta

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta

Pöytäkirjanpitäjän nimikirjaimet

Otteen pöytäkirjasta oikeaksi todistaa:
Karvia . .
________________
Pöytäkirjanpitäjä/Arkistonhoitaja
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KOTIÄÄNESTYS
§9
Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei
hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa
äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin
hänen kotikunnakseen. Kotiäänestäjän tulee määräajassa ilmoittautua
keskusvaalilautakunnalle.
Mikäli äänioikeutettu on hoidettavana laitoksessa, jossa järjestetään ennakkoäänestys,
hän ei kuulu kotiäänestyksen piiriin.
Omaishoitaja voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä,


mikäli hän asuu kotiäänestykseen oikeuttavan kanssa samassa
taloudessa,
on omaishoidon tuesta annetussa laissa tarkoitettu omaishoitaja ja
kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.




Muu äänioikeutetun perheenjäsen ei voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä.
Keskusvaalilautakunnalla on kotiäänestyksessä seuraavat tehtävät:
1) Kotiäänestyksen ilmoittautumislomakkeiden lähettäminen edellisissä yleisissä
vaaleissa kotonaan äänestäneille ja huolehtiminen siitä, että lomakkeita
muutoinkin on saatavissa keskusvaalilautakunnasta.
2) Kotiäänestykseen ilmoittautumisten vastaanotto
Puhelimitse tapahtuvia ilmoittautumisia varten keskusvaalilautakunnan tulee
huolehtia, että puheluihin vastataan ainakin virka-aikana ja että jos äänestäjä
soittaa numeroon virka-ajan ulkopuolella, hän saa esimerkiksi nauhalta selvän
opastuksen siitä, milloin ilmoitus voidaan tehdä.



Eduskuntavaalien osalta tiistaina 2.4.2019 puheluihin on vastattava kello
16:een saakka ja
Europarlamenttivaalien osalta tiistaina 14.5.2019 puheluihin on
vastattava kello 16:een saakka

Ilmoitus kotiäänestykseen on tehtävä joko kirjallisesti tai puhelimitse.
3) Ilmoittautumisen läpikäynti.
Ennakkoäänestyksen järjestämisestä äänestäjän kotona huolehtii kunnan
keskusvaalilautakunnan määräämä vaalitoimitsija.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta

Pöytäkirjanpitäjän nimikirjaimet

Otteen pöytäkirjasta oikeaksi todistaa:
Karvia . .
________________
Pöytäkirjanpitäjä/Arkistonhoitaja
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Keskusvaalilautakunta voi määrätä kotiäänestyksen vaalitoimitsijat samassa
yhteydessä kuin se määrää yleisen ennakkoäänestyspaikan vaalitoimitsijat. Tarkoitus
on, että keskusvaalilautakunta määrää tietyn määrän henkilöitä kotiäänestyksen
vaalitoimitsijoiksi, minkä jälkeen keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja sitten määrää
näistä henkiöistä vaalitoimitsijat kunkin yksittäisen kotiäänestyksen suorittamiseen.
Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan on määrättävä kotiäänestyksen
vaalitoimitsijoista ne, jotka kussakin yksittäistapauksessa huolehtivat
vaalitoimitsijoina kotiäänestyksen toimittamisesta äänestäjän kotona.
Kunkin kotiäänestyksen toimittamisesta huolehtii yksi vaalitoimitsija.
Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja määrää, kenen äänestäjän luokse kukin
vaalitoimitsija menee. Vaalitoimitsijat eivät voi tästä keskenään sopia.
Sen jälkeen, kun kotiäänestykseen ilmoittautumisaika on päättynyt, tulee
keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan laatia yksityiskohtainen suunnitelma
kotiäänestyksen toimittamisesta. Puheenjohtaja voi jo etukäteen määrätä
vaalitoimitsijoille henkilökohtaiset varamiehet muun muassa estyneisyystapauksia
varten.
Kotiäänestyksessä ei saa kotiäänestyksen vaalitoimitsijan ominaisuudessa olla paikalla
muita henkilöitä.
Kotiäänestyksessä on oltava läsnä vaalitoimitsijan lisäksi äänestäjän valitsema
tai hyväksymä 18 vuotta täyttänyt henkilö. Läsnä olevana henkilönä ei voi
kuitenkaan toimia vaaleissa ehdokkaana oleva. Tälle henkilölle ei ole asetettu
muita kelpoisuusehtoja. Siten esimerkiksi äänestäjän puoliso tai muu lähiomainen
taikka omaishoitaja voi olla tällaisena henkilönä.
Mikäli jostain syystä äänestäjällä ei ole tilaisuutta tai hän ei halua valita läsnä olevaa
henkilöä, hänen on mainittava tästä ilmoittautuessaan kotiäänestykseen.
Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan asiana on tällöin huolehtia siitä, että tällainen
henkilö hankitaan kotiäänestyksen toimittamiseen.
Läsnä oleva henkilö voi olla esimerkiksi toinen keskusvaalilautakunnan
kotiäänestyksen vaalitoimitsijaksi määräämä henkilö. Tällöin hän ei kuitenkaan toimi
vaaliviranomaisen ominaisuudessa.
Jos kotiäänestys toimitetaan, keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan on huolehdittava
siitä, että äänestäjälle annetaan tieto äänestyksen ajankohdasta ainakin kahden tunnin
tarkkuudella. Tieto on annettava hyvissä ajoin ennen kyseistä ajankohtaa. Samalla on
mainittava vaaliviranomaisen puhelinnumero, jotta äänestäjä voi tarvittaessa ottaa
tähän yhteyttä esimerkiksi siinä tarkoituksessa, että kotiäänestyksen ajankohtaa
muutettaisiin. Ilmoitus kotiäänestyksestä voidaan toimittaa myös sille, joka on tehnyt
ilmoituksen äänestäjän puolesta.
Ilmoitus voidaan tehdä joko

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta

Pöytäkirjanpitäjän nimikirjaimet

Otteen pöytäkirjasta oikeaksi todistaa:
Karvia . .
________________
Pöytäkirjanpitäjä/Arkistonhoitaja

KARVIAN KUNTA
Keskusvaalilautakunta





Kokouspäivämäärä
30.1.2019
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kirjallisesti postilähetyksenä,
puhelimitse taikka
sähköpostitse, jos ilmoittautuminen on tehty sähköpostilla.

Oleellista on, että tieto kotiäänestyksen järjestämisestä tavoittaa äänioikeutetun
varmasti ja hyvissä ajoin ennen äänestyksen ajankohtaa.
Ilmoitusten antamisesta on keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan huolehdittava
esimerkiksi määräämällä sopiva henkilö antamaan ilmoituksia puheenjohtajan
osoitusten mukaisesti.
Keskusvaalilautakunnassa tarkastetaan, että sinne saapuneissa kotiäänestyslomakkeilla
tehdyissä ilmoituksissa ja puhelimessa vastaanotetuista ilmoituksista laadituissa
lomakkeissa on kaikki ilmoituksessa edellytetyt tiedot. Näistä lomakkeista muodostuu
kotiäänestysilmoituksista pidettävä luettelo, kun lomaketta täydennetään seuraavilla
tiedoilla:



kotiäänestykselle määrätty päivä ja kellonaika sekä tehtävään määrätty
vaalitoimitsija
merkintä siitä, miten äänestysajankohdasta on äänestäjälle ilmoitettu

Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja vastaa luettelon pitämisestä. Vaalitoimitsijan
tulee ottaa kaikkien niiden äänestäjien lomakkeet mukaansa, joiden luona hänen
tehdyn suunnitelman mukaan tulee kunakin päivänä käydä.
Keskusvaalilautakunnan tulee kopioida luettelo itselleen, jotta kaikkina
ennakkoäänestyspäivinä voidaan selvittää, ketkä ovat ilmoittautuneet kotiäänestykseen
ja kenen vaalitoimitsijan tehtäväksi kukin kotiäänestys on määrätty.
Siitä huolimatta, että osa lomakkeista on ennakkoäänestyspäivinä vaalitoimitsijoiden
mukana, keskusvaalilautakunnan tulee kaikkina ennakkoäänestyspäivinä voida
selvittää, ketkä ovat ilmoittautuneet kotiäänestykseen ja kenen vaalitoimitsijan
tehtäväksi kukin kotiäänestys on määrätty. Tämän vuoksi keskusvaalilautakunnan
tulee esimerkiksi kopioida luettelo tai laatia niistä muunlainen kunnan olosuhteet
huomioon ottaen sopiva luettelo.
Vaalitoimitsijoiden palauttamat lomakkeet säilytetään. Seuraavissa yleisissä vaaleissa
keskusvaalilautakunta lähettää kotiäänestykseen oikeutetuille kotiäänestyslomakkeen
kotiäänestykseen ilmoittautumista varten.
Vaalilain mukaan kotiäänestys toimitetaan jonakin kotimaan
ennakkoäänestysajanjaksoon sattuvana päivänä
Eduskuntavaalien osalta 3. – 9.4.2019, klo 9 – 20 ja
Europarlamenttivaalien osalta 15. – 21.5.2019, klo 9 – 20.
Kotiäänestys voidaan siis toimittaa joko arkipäivänä tai sunnuntaina.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta

Pöytäkirjanpitäjän nimikirjaimet

Otteen pöytäkirjasta oikeaksi todistaa:
Karvia . .
________________
Pöytäkirjanpitäjä/Arkistonhoitaja

KARVIAN KUNTA
Keskusvaalilautakunta

Kokouspäivämäärä
30.1.2019
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PJ:N PÄÄTÖSEHDOTUS:
Keskusvaalilautakunta suorittaa sille määrätyt, kotiäänestystä koskevat tehtävät.
PÄÄTÖS:
Keskusvaalilautakunta päätti suorittaa sille määrätyt, kotiäänestystä koskevat tehtävät.
1)

Kotiäänestyksen ilmoittautumislomakkeet lähetetään edellisissä yleisissä
vaaleissa kotonaan äänestäneille ja huolehditaan siitä, että lomakkeita
muutoinkin on saatavissa keskusvaalilautakunnasta.

2)

Kotiäänestykseen ilmoittautumisia otetaan vastaan kunnantalolla.
Ilmoitus kotiäänestykseen on tehtävä joko kirjallisesti tai puhelimitse.
Huolehditaan, että puheluihin vastataan ainakin virka-aikana ja että jos
äänestäjä soittaa numeroon virka-ajan ulkopuolella, hän saa esimerkiksi
nauhalta selvän opastuksen siitä, milloin ilmoitus voidaan tehdä.

3)

o

Eduskuntavaalien osalta tiistaina 2.4.2019 puheluihin on
vastattava kello 16:een saakka ja

o

Europarlamenttivaalien osalta tiistaina 14.5.2019
puheluihin on vastattava kello 16:een saakka

Ennakkoäänestyksen järjestämisestä äänestäjän kotona huolehtii kunnan
keskusvaalilautakunnan määräämät vaalitoimikunnan jäsenet.
Kunkin kotiäänestyksen toimittamisesta huolehtii yksi vaalitoimitsija.
Kotiäänestyksessä on oltava läsnä vaalitoimitsijan lisäksi äänestäjän
valitsema tai hyväksymä 18 vuotta täyttänyt henkilö. Läsnä olevana
henkilönä ei voi kuitenkaan toimia vaaleissa ehdokkaana oleva.
Mikäli äänestäjällä ei ole kotonaan läsnä olevaa henkilöä, hänen on
mainittava tästä ilmoittautuessaan kotiäänestykseen.
Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja huolehtii siitä, että tällainen
henkilö hankitaan kotiäänestyksen toimittamiseen.
Läsnä oleva henkilö voi olla esimerkiksi toinen keskusvaalilautakunnan
kotiäänestyksen vaalitoimitsijaksi määräämä henkilö. Tällöin hän ei
kuitenkaan toimi vaaliviranomaisen ominaisuudessa.

4)

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta

Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja määrää myöhemmin
kotiäänestyksen vaalitoimitsijoista ne, jotka kussakin yksittäistapauksessa huolehtivat vaalitoimitsijoina kotiäänestyksen toimittamisesta
äänestäjän kotona.
Pöytäkirjanpitäjän nimikirjaimet

Otteen pöytäkirjasta oikeaksi todistaa:
Karvia . .
________________
Pöytäkirjanpitäjä/Arkistonhoitaja

KARVIAN KUNTA
Keskusvaalilautakunta

5)

Kokouspäivämäärä
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Keskusvaalilautakunta tarkastaa, että saapuneissa kotiäänestyslomakkeissa on kaikki ilmoituksessa edellytetyt tiedot. Näistä lomakkeista
muodostuu kotiäänestysilmoituksista pidettävä luettelo, kun lomaketta
täydennetään seuraavilla tiedoilla:


kotiäänestykselle määrätty päivä ja kellonaika sekä tehtävään määrätty
vaalitoimitsija
merkintä siitä, miten äänestysajankohdasta on äänestäjälle ilmoitettu



Vaalitoimitsijoiden palauttamat lomakkeet säilytetään. Seuraavissa
yleisissä vaaleissa keskusvaalilautakunta lähettää kotiäänestykseen
oikeutetuille kotiäänestyslomakkeen kotiäänestykseen ilmoittautumista
varten.
6)

Vaalilain mukaan kotiäänestys toimitetaan jonakin kotimaan
ennakkoäänestysajanjaksoon sattuvana päivänä
 Eduskuntavaalien osalta 3. – 9.4.2019, klo 9 – 20 ja
 Europarlamenttivaalien osalta 15. – 21.5.2019, klo 9 – 20.
Kotiäänestys voidaan siis toimittaa joko arkipäivänä tai sunnuntaina.

Ote pöytäkirjasta:
Vaalitoimikunta

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta

Pöytäkirjanpitäjän nimikirjaimet

Otteen pöytäkirjasta oikeaksi todistaa:
Karvia . .
________________
Pöytäkirjanpitäjä/Arkistonhoitaja

KARVIAN KUNTA
Keskusvaalilautakunta

Kokouspäivämäärä
30.1.2019
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VAALEISTA TIEDOTTAMINEN
§ 10

Keskusvaalilautakunnan on hyvissä ajoin ennen ennakkoäänestyksen alkamista tiedotettava, sillä tavoin kuin kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi, seuraavat asiat:
Eduskuntavaalien vaalipäivä (sunnuntai 14.4.2019) sekä äänestysalueiden
äänestyspaikkojen




nimet
käyntiosoitteet
äänestysaika (klo 9-20) ja

Ennakkoäänestysajanjakso (3. – 9.4.2019) sekä kunnan alueella olevien yleisten
ennakkoäänestyspaikkojen





nimet
käyntiosoitteet
aukiolopäivät
päivittäiset aukioloajat

Kotiäänestykseen ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Europarlamenttivaalien vaalipäivä (sunnuntai 26.5.2019) sekä äänestysalueiden
äänestyspaikkojen




nimet
käyntiosoitteet
äänestysaika (klo 9-20) ja

ennakkoäänestysajanjakso (15. – 21.5.2019) sekä kunnan alueella olevien yleisten
ennakkoäänestyspaikkojen





nimet
käyntiosoitteet
aukiolopäivät
päivittäiset aukioloajat

Kotiäänestykseen ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Keskusvaalilautakunta voi harkintansa mukaan ilmoittaa myös muista vaalien
toimittamiseen liittyvistä asioista.
Kunnanhallitus on kokouksessaan 21.1.2019 esittänyt kunnanvaltuustolle, että vuonna
2019 kunnalliset kuulutukset julkaistaan kunnan kotisivuilla sekä joka talouteen

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta

Pöytäkirjanpitäjän nimikirjaimet

Otteen pöytäkirjasta oikeaksi todistaa:
Karvia . .
________________
Pöytäkirjanpitäjä/Arkistonhoitaja

KARVIAN KUNTA
Keskusvaalilautakunta

Kokouspäivämäärä
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jaettavassa kuntatiedotteessa. Lisäksi kunnalliset kuulutukset julkaistaan kunnan
ilmoitustaululla.
Tarvittaessa kuulutuksia julkaistaan myös Ylä-Satakunta tai/ ja Kankaanpään Seutu
lehdissä.
Virallisten kuulutusten lisäksi kiinnitetään ilmoitustauluille seinäilmoituksia
ennakkoäänestyksen ja vaalipäivän äänestyspaikasta ja äänestysajoista.
PJ:N PÄÄTÖSEHDOTUS:
Keskusvaalilautakunta huolehtii vaaleista tiedottamisesta em. tavalla hyvissä ajoin.
PÄÄTÖS:
Keskusvaalilautakunta huolehtii vaaleista tiedottamisesta em. tavalla hyvissä ajoin.
Keskusvaalilautakunta päätti, että Eduskuntavaaleista ja Europarlamenttivaaleista
laaditaan kuulutukset, jotka julkaistaan kunnan kotisivuilla sekä joka talouteen
jaettavassa kuntatiedotteessa. Lisäksi kuulutukset julkaistaan kunnan ilmoitustaululla.
Lyhennetty kuulutus julkaistaan myös Ylä-Satakunta –lehdessä. Kuulutuksessa
viitataan lisätietojen saamiseksi Karvian kunnan kotisivulla julkaistavaan
kuulutukseen, kuntatiedotteen kuulutukseen sekä vaalit.fi –nettisivuihin.
Eduskuntavaalien kuulutus julkaistaan 21.2.2019 sekä kuntatiedotteessa, kunnan
kotisivuilla että Ylä-Satakunta –lehdessä
Europarlamenttivaalien kuulutuksen päivämäärä on 11.4.2019 ja se julkaistaan samoin
kuin eduskuntavaalienkin kuulutukset.
Virallisten kuulutusten lisäksi kiinnitetään ilmoitustauluille seinäilmoituksia
ennakkoäänestyksen ja vaalipäivän äänestyspaikasta ja äänestysajoista.

Ote pöytäkirjasta:
Neuvonta / Arja Tuuliniemi
Kuntatiedote/ Marianne Ojala

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta

Pöytäkirjanpitäjän nimikirjaimet

Otteen pöytäkirjasta oikeaksi todistaa:
Karvia . .
________________
Pöytäkirjanpitäjä/Arkistonhoitaja

KARVIAN KUNTA
Keskusvaalilautakunta

Kokouspäivämäärä
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MUUT ASIAT
§ 11

Merkitään tiedoksi muut asiat.
Keskusvaalilautakunta päätti seuraavien kokousten ajankohdat sekä koulutukset.

tiistai 2.4.2019

klo 16.30

Vaalitoimikunnan koulutus
Läsnä vaalitoimikunnan lisäksi
keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja ja sihteeri

klo 18.30

keskusvaalilautakunnan oma koulutus
läsnä koko lautakunta varajäsenineen

perjantai 5.4.2019

klo 17.00

keskusvaalilautakunnan kokous
ennakkoäänestysten tarkastus

keskiviikko 10.4.2019

klo 17.00

keskusvaalilautakunnan kokous
ennakkoäänestysten tarkastus

perjantai 12.4.2019

klo 19.00

keskusvaalilautakunnan kokous
ennakkoäänestysten tarkastus ja paketointi

lauantai 13.4.2019

klo 12.00

vaalilautakunnan koulutus ja vaalihuoneiston
laitto äänestyskuntoon
Läsnä vaalilautakunta,
keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja sekä sihteeri

sunnuntai 14.4.2019

klo 19.30

keskusvaalilautakunnan kokous ja vaalien
päätöstoimet

Keskusvaalilautakunnan sihteeri kouluttaa vaalitoimitsijat tehtäväänsä sekä huolehtii
valtakunnallisten kenraaliharjoitusten ja testausten tekemisestä yhdessä
vaalitoimitsijoiden ja vaalilautakunnan vaaliohjelman käyttäjien kanssa.
Oikeusministeriön Tampereella tiistaina 8.2.2019 järjestettävään vaalikoulutukseen
osallistuvat keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja Seppo Jokela, varapuheenjohtaja
Atte Myllyviita, sihteeri Arja Honkanen, varasihteeri Kati Ojaniemi ja/tai yleisen
ennakkoäänestyksen vaalitoimitsija Arja Tuuliniemi.
Ote pöytäkirjasta:
Keskusvaalilautakunta
Kati Ojaniemi, Arja Tuuliniemi, Arja Honkanen

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta

Pöytäkirjanpitäjän nimikirjaimet

Otteen pöytäkirjasta oikeaksi todistaa:
Karvia . .
________________
Pöytäkirjanpitäjä/Arkistonhoitaja

KARVIAN KUNTA
Keskusvaalilautakunta
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Kokouspäivämäärä
30.1.2019

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN
§ 12

Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaisesti:

Karviassa 30.1.2019

Seppo Jokela
Puheenjohtaja

Arja Honkanen
Sihteeri

Atte Myllyviita
Varapuheenjohtaja

Veijo Mustajärvi
Jäsen

Yrjö Ylilammi
Jäsen

Pirkko Välimäki
Jäsen

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta

Pöytäkirjanpitäjän nimikirjaimet

Otteen pöytäkirjasta oikeaksi todistaa:
Karvia . .
________________
Pöytäkirjanpitäjä/Arkistonhoitaja

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

Liite pöytäkirjaan
Kokouspäivämäärä
30.1.2019

Karvian kunta
Keskusvaalilautakunta

Pykälät

1 - 12

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat
yksinomaan valmistelua, täytäntöönpanoa tai kokouksen järjestäytymistä (KuntaL 136 §)
Pykälät 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla, koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n
mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus.
Pykälät
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
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:
Karvian keskusvaalilautakunta
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 ____/___20___
Annettu tiedoksi ____ /____20____
Tiedoksiantaja:

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen ja
valitusaika

Hankintapäätös

Julkaistu tietoverkossa ____/____20___
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.
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
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-/VALTUSKIRJELMÄN SISÄLTÖ JA TOIMITTAMINEN
Oikaisuvaatimus/valituskirjelmän sisältö

Oikaisuvaatimus/valitusasiakirjojen
toimittaminen
Lisätietoja

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-/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.
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

