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1 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

  

 Vaalilain 14 §:n mukaan kunnan keskusvaalilautakunta on päätösvaltainen viisijäse-

nisenä. 

 

 PJ:N PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

 Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.  

  

 

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

 

2 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 

 

 PJ:N PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

 Pöytäkirja tarkastetaan samassa kokouksessa. Sen allekirjoittavat kaikki keskusvaa-

lilautakunnan jäsenet. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

 Päätettiin, että pöytäkirja tarkastetaan samassa kokouksessa. Sen allekirjoittavat kaikki 

keskusvaalilautakunnan jäsenet. 

 

 

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

 

 

  



  

   

 

 

3 § KUNTAVAALIT 2021 

 
KH 14.2.2020 

233 § 

 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. 

 

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

 

Kevlk 3 § PJ:N PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Keskusvaalilautakunta merkitsee kunnanhallituksen päätökset tiedoksi. Keskusvaali-

lautakunta merkitsee ja vahvistaa kuittaamalla vaalitietojärjestelmään 18.1.2021- 

29.1.2021 klo 12.00 mennessä: 

• Karvian kunnan yleinen ennakkoäänestys ja vaalipäivän äänestyspaikka on:  

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

via.  



  

   

 

 

• Karvian kunnassa sellaiset laitokset, joissa on ennakkoäänestyspaikka: 

• Iltaruskon palvelukeskus, Iltaruskonkatu 7, 39930 Karvia, 

 

• 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: 

 

Keskusvaalilautakunta merkitsi kunnanhallituksen päätökset tiedoksi. Keskusvaalilau-

takunta merkitsee ja vahvistaa kuittaamalla vaalitietojärjestelmään 18.1.2021- 

29.1.2021 klo 12.00 mennessä: 

• Karvian kunnan yleinen ennakkoäänestys ja vaalipäivän äänestyspaikka on:  

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

via.  

 

• Karvian kunnassa sellaiset laitokset, joissa on ennakkoäänestyspaikka: 

• Iltaruskon palvelukeskus, Iltaruskonkatu 7, 39930 Karvia, 

 

• 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. 

 

 

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

  



  

   

 

 

4 § VUODEN 2021 KUNTAVAALIEN ULKOMAINONTA 
 

KH 14.12.2020 

234 § 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. 

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

 



  

   

 

 

Kevlk 4 § PJ:N PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

 Keskusvaalilautakunta merkitsee asian tiedoksi.  

 

 PÄÄTÖS: 

 

 Keskusvaalilautakunta merkitsi asian tiedoksi.  

 

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

 

 

  



  

   

 

 

5 § VUONNA 2021 VALITTAVAN VALTUUSTON KOOSTA PÄÄTTÄMINEN 

 
KH 12.10.2020 

177 § 

 Kuntalain 16§:n mukaan valtuutettujen lukumäärästä päättää valtuusto. Valtuutettuja 

valitaan pariton lukumäärä kunnan asukasluvun perusteella seuraavasti: 

   

 Asukasluku  Valtuutettuja vähintään 

 enintään 5 000 13 

  5 001—20 000 27 

  20 001—50 000 43 

  50 001—100 000 51 

  100 001—250 000 59 

  250 001—500 000 67 

  yli 500 000  79 

 

 Jollei valtuusto tee päätöstä valtuutettujen lukumäärästä, valtuutettuja valitaan laissa 

säädetty vähimmäismäärä. Valtuuston päätös vähimmäismäärää suuremmasta luku-

määrästä tai aiemman päätöksen muuttamisesta on ilmoitettava oikeusministeriölle 

vaalivuotta edeltävän vuoden loppuun mennessä. Valtuuston päätös valtuutettujen 

määrästä voidaan panna täytäntöön ennen kuin sitä koskeva päätös on saanut lainvoi-

man. Täytäntöönpanoon ei kuitenkaan saa ryhtyä, jos hallintotuomioistuin kieltää täy-

täntöönpanon. 

 

 Kuntalain pykälässä tarkoitettu asukasluku määräytyy väestötietojärjestelmästä Digi- 

ja väestöviraston varmennepalveluista annetussa laissa tarkoitetussa vaalitietojärjestel-

mässä vaalivuotta edeltävän vuoden marraskuun 30 päivän päättyessä olevien tietojen 

mukaan.   

 

 Heinäkuun lopussa 2020 asukasluku on 2317. Kuntalain mukaan Karvian valtuuston 

koko on 13 henkilöä, jos ei valtuusto toisin päätä ja ilmoita päätöksestään oikeusmi-

nisteriöön vaalivuotta edeltävän vuoden loppuun mennessä. Valtuuston koko ja muu 

luottamushenkilöorganisaatio määrätään hallintosäännössä. 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se päättää vuonna 2021 valittavan 

valtuuston koon. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti, että asia viedään valtuustoryhmille käsiteltäväksi ja sen jälkeen 

uudelleen valmisteltavaksi kunnanhallitukselle. Tämän jälkeen kunnanhallitus tekee 

esityksen kunnanvaltuustolle.  

  



  

   

 

 
KH 23.11.2020  

218 § KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää vuonna 2021 valittavan valtuuston koon ja tekee esityksen 

kunnanvaltuustolle. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle vuonna 2021 valittavan valtuuston kooksi 21 

valtuutettua. 
 

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

 

KV 67 § PÄÄTÖS: 
17.12.2020 

Valtuuston puheenjohtaja Päivi Suominen avasi yleiskeskustelun.  

  

Valtuutettu Jorma Niskala käytti puheenvuoron. Niskala ehdotti valtuuston koon pie-

nentämistä seitsemääntoista ja myöhemmin hallintosäännön muutosta lautakuntien ja 

puheenjohtajien määrien pienentämiseen.  

 

Muita puheenvuoro pyyntöjä ei ollut.  

 

Valtuuston puheenjohtaja Päivi Suominen totesi, että valtuutettu Niskalan ehdotus ei 

saanut kannatusta, joten Niskalan ehdotus raukeaa.   

 

Kunnanvaltuusto päätti vuonna 2021 valittavan Karvian kunnanvaltuuston kooksi 21 

valtuutettua. 

 

 

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

 

Kevlk 5 § Kunnanvaltuusto päätti vuonna 2021 valittavan Karvian kunnanvaltuuston kooksi 21 

valtuutettua. 

 

 PJ:N PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

 Keskusvaalilautakunta merkitsee kunnanvaltuuston päätöksen tiedoksi. 

  

 PÄÄTÖS: 

 

 Keskusvaalilautakunta merkitsi kunnanvaltuuston päätöksen tiedoksi. 

 

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

 

 



  

   

 

  

6 § VAALEISTA TIEDOTTAMINEN 

 

 Keskusvaalilautakunnan on hyvissä ajoin ennen ennakkoäänestyksen alkamista tiedo-

tettava, sillä tavoin kuin kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi, seuraavat asiat: 

 

1) kunnallisvaalien vaalipäivä (sunnuntai 18.4.2021) sekä äänestysalueiden 

äänestyspaikkojen  

 

• nimet, 

• käyntiosoitteet ja 

• äänestysaika (klo 9-20); ja 

 

2) ennakkoäänestysajanjakso (7.-13.4.2021) sekä kunnan yleisten 

ennakkoäänestyspaikkojen 

 

• nimet, 

• käyntiosoitteet sekä 

• aukiolopäivät ja 

• päivittäiset aukioloajat. 

 

Keskusvaalilautakunnan tulee myös laatia kuulutus siitä, montako valtuutettua vali-

taan ja julkaistava kuulutus. Valtuutettuja valitaan (Kuntalaki § 10) kunnan asukaslu-

vun mukaan. Kunnanvaltuusto päätti (KV 67 §, 17.12.2020) vuonna 2021 valittavan 

Karvian kunnanvaltuuston kooksi 21 valtuutettua. 

 

Kunnalliset kuulutukset julkaistaan valtuuston päätöksen mukaisesti kunnan kotisi-

vuilla sekä joka talouteen jaettavassa kuntatiedotteessa. Lisäksi kunnalliset kuulutuk-

set julkaistaan kunnan ilmoitustaululla. Tarvittaessa kuulutuksia julkaistaan myös Ylä-

Satakunta -lehdessä.  

 

PJ:N PÄÄTÖSEHDOSTUS:  

 

Keskusvaalilautakunta päättää julkaista kuulutukset kunnan kotisivuilla sekä joka ta-

louteen jaettavassa kuntatiedotteessa (Vaalilaki § 34). Lisäksi kunnalliset kuulutukset 

julkaistaan kunnan ilmoitustaululla. Tarvittaessa julkaistaan myös Ylä-Satakunta -leh-

dessä.  

 

Kuulutus annetaan tiedoksi myös puolueiden vaaliasiamiehille, ja muutoinkin vaa-

leista pyritään tiedottamaan mahdollisimman tehokkaasti. 

 

PÄÄTÖS: 

 

Keskusvaalilautakunta päätti julkaista kuulutukset kunnan kotisivuilla sekä joka talou-

teen jaettavassa kuntatiedotteessa (Vaalilaki § 34). Lisäksi kunnalliset kuulutukset jul-

kaistaan kunnan ilmoitustaululla. Tarvittaessa julkaistaan myös Ylä-Satakunta -leh-

dessä.  

 



  

   

 

Kuulutus annetaan tiedoksi myös puolueiden vaaliasiamiehille, ja muutoinkin vaa-

leista pyritään tiedottamaan mahdollisimman tehokkaasti. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

  



  

   

 

 

7 § KUNNALLISVAALIEN EHDOKASHAKEMUSTEN JA MUIDEN 
EHDOKKAIDEN ASETTAMISTA KOSKEVIEN ASIAKIRJOJEN 
JÄTTÄMINEN  

 

 Vaalilain 34 §:n mukaan keskusvaalilautakunnan on viimeistään 48.päivänä ennen 

vaalipäivää pidettävässä kokouksessaan määrättävä, kenelle, minä päivinä ja kellon-

aikoina sekä missä sille tarkoitetut ehdokashakemukset ja muut ehdokkaiden asetta-

mista koskevat asiakirjat on annettava.  

 

 Määräyksestä on laadittava kuulutus, joka on annettava tiedoksi puolueiden ilmoitta-

mille vaaliasiamiehille ja pantava nähtäväksi viranomaisen kokoushuoneistossa sekä 

julkaistava kunnallisvaaleissa sillä tavalla kuin kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi. 

 

 PJ:N PÄÄTÖSEHDOTUS: 

  

Keskusvaalilautakunta määrää, miten ehdokashakemukset ja muut ehdokkaiden 

asettamista koskevat asiakirjat tulee jättää keskusvaalilautakunnalle.  

  

 Päätetään, että edellä mainittuja keskusvaalilautakunnalle toimitettavia asiakirjoja ote-

taan vastaan Karvian kunnantalolla keskiviikkona 3.3.2021 klo 8.00-15.45 ja torstaina 

4.3.2021 klo 8.00-15.45. Edellä mainitut ilmoitukset ottaa vastaan keskusvaalilauta-

kunnan sihteeri Miia Salonen.  

  

 PÄÄTÖS: 

 

Keskusvaalilautakunta määräsi, miten ehdokashakemukset ja muut ehdokkaiden 

asettamista koskevat asiakirjat tulee jättää keskusvaalilautakunnalle.  

  

 Päätettiin, että edellä mainittuja keskusvaalilautakunnalle toimitettavia asiakirjoja ote-

taan vastaan Karvian kunnantalolla keskiviikkona 3.3.2021 klo 8.00-15.45 ja torstaina 

4.3.2021 klo 8.00-15.45. Edellä mainitut ilmoitukset ottaa vastaan keskusvaalilauta-

kunnan sihteeri Miia Salonen.  

 

  

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

 

  
 

  



  

   

 

 

8 § VAALITOIMITSIJOIDEN VALINTA KUNNAN YLEISEEN 
ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKKAAN 

 

 Keskusvaalilautakunta määrää hyvissä ajoin kirjallisesti yleisen ennakkoäänestys-

paikan vaalitoimitsijat tehtäviinsä. 

 

Vähintään kahden vaalitoimitsijan tulee samanaikaisesti olla paikalla koko se aika, 

jolloin ennakkoäänestyspaikka on äänestystä varten avoinna. Samaan ennakkoäänes-

tyspaikkaan on mahdollista ja suositeltavaa määrätä useampiakin kuin kaksi vaalitoi-

mitsijaa. Vaalitoimitsijoita tulee määrätä riittävästi esim. sairaustapauksia varten. 

 

Vaalitoimitsijalle ei ole vaalilaissa säädetty mitään erityisiä kelpoisuusvaatimuksia. 

Vaalitoimitsijaksi voidaan siten määrätä periaatteessa kuka tahansa tehtävään kyke-

nevä 18 vuotta täyttänyt henkilö. Asianomaisissa vaaleissa ehdokkaana oleva henkilö 

ei kuitenkaan saa olla vaalitoimitsijana. 

 

Mikäli vaalitoimitsija on estynyt toimittamasta tehtäviään, hänen on välittömästi il-

moitettava siitä ennakkoäänestyspaikan toiselle vaalitoimitsijalle ja keskusvaalilauta-

kunnan sihteerille. Keskusvaalilautakunnan sihteeri määrää viivytyksettä ennakko-

äänestyspaikkaan 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 tavoitetta-

vissa koko ennakkoäänestyksen ajan. 

 

 PJ:N PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

 Keskusvaalilautakunta määrää tarpeellisen määrän vaalitoimitsijoita yleistä ennakko-

äänestystä varten. Lista ehdotetuista vaalitoimitsijoista jaetaan kokouksessa.  

 

 EU:n uuden tietosuoja-asetuksen myötä kaikkien, jotka käyttävät Vaalitietojärjestel-

mää, tulee lukea, hyväksyä ja allekirjoittaa paperinen tietosuojasitoumus. Vaalitoimit-

sijoille järjestetään koulutusta hyvissä ajoin. 

  

 PÄÄTÖS: 

 

 Keskusvaalilautakunta määräsi kuusi vaalitoimitsijaa yleistä ennakkoäänestystä var-

ten; Arja Ruinu, Arja Honkanen, Milla Ruuhikorpi, Pii Lepola, Sirpa Ala-Rämi, Tiina 

Koski. Määrätyt vaalitoimitsijat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.  

 

 EU:n uuden tietosuoja-asetuksen myötä kaikkien, jotka käyttävät Vaalitietojärjestel-

mää, tulee lukea, hyväksyä ja allekirjoittaa paperinen tietosuojasitoumus. Vaalitoimit-

sijoille järjestetään koulutusta hyvissä ajoin. 

 

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

  
 



  

   

 

9 § KESKUSVAALILAUTAKUNNAN KOKOUSPÄIVISTÄ PÄÄTTÄMINEN 
KUNTAVAALEISSA 2021 

 

 Keskusvaalilautakunnalle ilmoitetaan vaalilaissa erikseen määrätyt (alleviivatut), 

keskusvaalilautakuntaa koskevat kokoontumis- ja muut ajat sekä muut 

vaaliasiakirjojen tarkastamisen vuoksi tarpeelliset kokoukset, jotka ovat seuraavat: 

 

 Torstai 25.2.2021 klo 17.00 

 

 Ehdokashakemusten jättämisestä ja valtuutettujen lukumäärästä kuuluttaminen 

viimeistään 1.3.2021. Oikeusministeriön ilmoitus keskusvaalilautakunnalle 

puoluerekisteriin merkityistä puolueista ja niiden nimenkirjoittajista.  

 

 Maanantai 15.3.2021 klo 17.00 

 

 Ehdokashakemusten tarkastus. 

 

 Torstai 18.3.2021 klo 16.00  

 

 Ehdokasasettelun vahvistaminen ja ehdokaslistojen yhdistelmän laatiminen. 

 

 Perjantai 9.4.2021 klo 18.00 

 

 Ennakkoäänestysasiakirjojen käsittelyä.  

 

 Keskiviikko 14.4.2021 klo 17.00 

 

 Ennakkoäänestysasiakirjojen käsittelyä. 

 

 Perjantai 16.4.2021 klo 19.00 

 

 Ennakkoäänten tarkastus. 

 

 Sunnuntai 18.4.2021 klo 15.00  

 

 Vaalipäivä. Ennakkoäänten laskeminen.  

 

 Maanantai 19.4.2021 klo 9.00 

 

Vaalipäivänä annettujen äänten tarkastuslaskenta. 

  

 Keskiviikko 21.4.2021 klo 18.00 

  

 Vaalien tuloksen vahvistaminen ja julkaiseminen sekä tuloksesta tiedottaminen.  

 

 PJ:N PÄÄTÖSEHDOTUS: 

  

Merkitään kokouspäivät tiedoksi. Muista keskusvaalilautakunnan toiminnan kannalta 

tarpeellisista kokouksista sovitaan erikseen.  

  



  

   

 

 PÄÄTÖS: 

 

Keskusvaalilautakunta merkitsi kokouspäivät tiedoksi. Muista keskusvaalilautakunnan 

toiminnan kannalta tarpeellisista kokouksista sovitaan erikseen.  

 

  

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

 

  



  

   

 

 

10 § MUUT ASIAT 

 

 

1. Keskusvaalilautakunta päätti, että vuoden 2021 kuntavaaleissa Karvian kunta 

käyttää edelleen sähköistä vaaliluetteloa sekä jatketaan edelleen laskentajärjes-

telmän käyttöä alustavassa laskennassa suoraan äänestysalueelta. Ote/vaalit@om.fi 

 

 

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

 

2. Oikeusministeriön vaalikoulutus vuoden 2021 kuntavaaleja varten tapahtuu 

verkkokoulutuksena. Verkkokoulutus tulee kaikkien kuntien katsottavaksi 

verkkoon 8.2.2021 lukien. Tarkoitus on, että kukin kunta käy läpi ja suorittaa 

vaalikoulutuksen omatoimisesti haluamanaan ajankohtana.  

 

Tämän lisäksi ministeriö järjestää helmikuussa 2021 verkossa vaalikoulutus-

klinikoita, joissa kunnat voivat esittää vaalikoulutuskokonaisuutta ja vaalioh-

jeita koskevia kysymyksiä. 

 

Keskusvaalilautakunta päättää koulutukseen osallistumisista. Päätettiin, että 

koulutukseen osallistutaan vapaaehtoisesti, jotka haluavat. Koulutukseen osal-

listuja ilmoittaa osallistumisestaan keskusvaalilautakunnansihteerille. 

 

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

 

 

3. Kunnan keskusvaalilautakunnan tulee kouluttaa, opastaa ja neuvoa kunnan 

muita vaaliviranomaisia (vaalilautakunnat, vaalitoimikunnat sekä yleisten en-

nakkoäänestyspaikkojen ja kotiäänestyksen vaalitoimitsijat), jotta nämä suo-

riutuvat heille kuuluvista tehtävistä.  Ennakkoäänestyspaikan vaalitoimitsijoi-

den koulutus tapahtuu virka-aikana ja keskusvaalilautakunnan sihteeri koulut-

taa ja koulutusajankohta selviää myöhemmin. Keskusvaalilautakunta päättää 

koulutusajankohdat: 

• Vaalitoimikunnan koulutus: tiistaina 6.4.2021 klo 16.15. 

• Vaalilautakunnan koulutus:  

lauantaina 17.4.2021 klo 12.00, minkä jälkeen järjestetään vaalihuo-

neisto vaaleja varten kuntoon 

• Keskusvaalilautakunnan oma koulutus: tiistaina 6.4.2021 klo 17.30. 

 

   

  

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

 

 

  



  

   

 

 

11 § OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS 

 

 Pöytäkirjaan ja pöytäkirjasta annettaviin otteisiin liitetään oikaisuvaatimusohje ja 

valitusosoitus. 

 

 



OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Liite pöytäkirjaan 
 

Karvian kunta 
Keskusvaalilautakunta 

12.1.2021 Pykälät 
1-11 

 

MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
Kieltojen perusteet Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat 

yksinomaan valmistelua, täytäntöönpanoa tai kokouksen järjestäytymistä (KuntaL 136 §) 
 pykälät 1,2,3,4,5,7,9,10,11 

 Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla, koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 
mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus. 
Pykälät 6,8 

 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 6,8 

 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  13.1.2021 
Annettu tiedoksi   13.1.2021                                                         Tiedoksiantaja: Miia Salonen 

  

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

