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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
§ 69

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
§ 70

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

KARVIAN KUNTA
Keskusvaalilautakunta

Kokouspäivämäärä
26.5.2019

Sivu

2

VAALIPÄIVÄN ÄÄNESTÄJÄMÄÄRÄN JA EHDOKKAIDEN SAAMIEN ÄÄNIMÄÄRIEN
TIEDOTTAMINEN
§ 71

PJ:N PÄÄTÖSEHDOTUS:
Vaalilautakunta merkitsee vaalitietojärjestelmään suoraan vaalipaikalla vaalipäivänä
äänestäneiden lukumäärän klo 20.00 jälkeen. Vaalilautakunta kirjaa myös
ehdokkaiden saamat henkilökohtaiset äänimäärät ja ilmoittaa keskusvaalilautakunnalle, milloin kirjaukset on suoritettu, minkä jälkeen keskusvaalilautakunta merkitsee
äänestysalueen 001 Karvia valmiiksi. Äänestäneiden lukumäärä ja kaikkien
ehdokkaiden saamat lopulliset äänimäärät äänestysalueessa voidaan tulostaa suoraan
vaalitietojärjestelmästä, kun kunta on merkitty valmiiksi.
PÄÄTÖS:
Vaalilautakunta merkitsi suoraan äänestyspaikalla vaalipäivän äänestäneiden
lukumäärän, 399 äänestäjää, vaalitietojärjestelmään klo 20.05. Myös ehdokkaiden
saamat henkilökohtaiset vaalipäivän äänimäärät tallennettiin vaalilautakunnan
toimesta vaalipaikalla vaalitietojärjestelmään klo 20.53.
Karvian kunta merkittiin valmiiksi klo 20.58.
Päällykseen pakatut äänestysliput ja vaalipöytäkirja sekä vaaliluettelo toimitettiin
keskusvaalilautakunnalle klo 21.11.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta

Pöytäkirjanpitäjän nimikirjaimet

Otteen pöytäkirjasta oikeaksi todistaa:
Karvia . .
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VAALIPÄIVÄN ÄÄNESTYSLIPPUJEN JA VAALIPÖYTÄKIRJAN LÄHETTÄMINEN
VAALIPIIRILAUTAKUNNALLE
§ 72

PJ:N PÄÄTÖSEHDOTUS:
Keskusvaalilautakunta ottaa vastaan vaalilautakunnalta pakatut vaalipäivän
äänestysliput ja vaalipöytäkirjan ja lähettää ne edelleen Postin kuljetuksen noutamana
Satakunnan vaalipiirilautakunnalle.
PÄÄTÖS:
Keskusvaalilautakunta otti vastaan vaalilautakunnalta pakatut vaalipäivän
äänestysliput 399 kappaletta ja vaalipöytäkirjan ja lähetti ne edelleen Postin
kuljetuksen noutamana Satakunnan vaalipiirilautakunnalle.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta

Pöytäkirjanpitäjän nimikirjaimet

Otteen pöytäkirjasta oikeaksi todistaa:
Karvia . .
________________
Pöytäkirjanpitäjä/Arkistonhoitaja
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MUUT ASIAT
§ 73

Merkitään tiedoksi muut asiat.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta

Pöytäkirjanpitäjän nimikirjaimet

Otteen pöytäkirjasta oikeaksi todistaa:
Karvia . .
________________
Pöytäkirjanpitäjä/Arkistonhoitaja
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PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN
§ 74

Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaisesti:

Karviassa 26.5.2019

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

5

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

Liite pöytäkirjaan
Kokouspäivämäärä
26.5.2019

Karvian kunta
Keskusvaalilautakunta

Pykälät

69-74

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat
yksinomaan valmistelua, täytäntöönpanoa tai kokouksen järjestäytymistä (KuntaL 136 §)
Pykälät 69,70,71,72,73,74
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.

