Keskusvaalilautakunta

3/2021

Aika

Maanantai 1.3.2021 klo 17.00-17.30

Paikka

Karvian kunnantalo, Kunnanhallitus

Läsnä

Jokela Seppo

puheenjohtaja

Mustajärvi Veijo

jäsen

Myllyviita Atte

varapuheenjohtaja

Välimäki Pirkko

jäsen

Ylilammi Yrjö

jäsen

Poissa

Muut saapuvilla olleet
Salonen Miia

keskusvaalilautakunnan sihteeri/ptk

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu samassa kokouksessa 1.3.2021

Nähtävilläolo
Pöytäkirja on ollut nähtävänä kunnan nettisivuilla 1.3.2021

Kokouspäivämäärä

Keskusvaalilautakunta

1.3.2021

1

SISÄLLYSLUETTELO:
20 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

2

21 §

Pöytäkirjan tarkastaminen

2

22 §

Kunnallisvaalien ehdokashakemusten ja muiden ehdokkaiden asettamista koskevien asiakirjojen
jättäminen

3

Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus

5

23 §

Kokouspäivämäärä

Keskusvaalilautakunta

20 §

1.3.2021

2

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Vaalilain 14 §:n mukaan kunnan keskusvaalilautakunta on päätösvaltainen viisijäsenisenä.
Kokous on kutsuttu koolle kokouspäivänä aiemman päätöksen oikaisemiseksi. Kaikki
vaalilautakunnan jäsenet olivat yksimielisiä kokouksen koolle kutsumisen
ajankohdasta poikkeamisesta.
Pj:n päätösehdotus:
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Päätös:
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

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

21 §

Pöytäkirjan tarkastaminen
Pj:n päätösehdotus:
Pöytäkirja tarkastetaan samassa kokouksessa. Sen allekirjoittavat kaikki keskusvaalilautakunnan jäsenet.
Päätös:
Päätettiin, että pöytäkirja tarkastetaan samassa kokouksessa. Sen allekirjoittavat kaikki
keskusvaalilautakunnan jäsenet.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
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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
kellonaikoina sekä missä sille tarkoitetut ehdokashakemukset ja muut ehdokkaiden
asettamista koskevat asiakirjat on annettava.
Määräyksestä on laadittava kuulutus, joka on annettava tiedoksi puolueiden ilmoittamille 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 otetaan 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 keskusvaalilautakunnan sihteeri Miia Salonen.
Päätös:
Keskusvaalilautakunta määräsi, miten ehdokashakemukset ja muut ehdokkaiden
asettamista koskevat asiakirjat tulee jättää keskusvaalilautakunnalle.
Päätettiin, että edellä mainittuja keskusvaalilautakunnalle toimitettavia asiakirjoja otetaan 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 keskusvaalilautakunnan sihteeri Miia Salonen.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------Kevltk
22 §

Keskusvaalilautakunta oikaisee aiemmin 12.1.2021 tekemänsä päätöksen.
Vaalilain §:n 34 mukaan ehdokashakemukset käsittelevä viranomainen määrää viimeistään 48. päivänä ennen vaalipäivää pidettävässä kokouksessaan, kenelle, minä
päivinä ja kellonaikoina sekä missä sille tarkoitetut ehdokashakemukset ja muut ehdokkaiden asettamista koskevat asiakirjat on annettava.
Määräyksestä on laadittava kuulutus, joka on annettava tiedoksi puolueiden ilmoittamille vaaliasiamiehille ja pantava nähtäväksi viranomaisen kokoushuoneistossa sekä
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julkaistava kuntavaaleissa sillä tavalla kuin kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi ja
muissa vaaleissa virallisessa lehdessä.
Vaalilain §:n 152 mukaan puolueen, yhteislistan tai valitsijayhdistyksen vaaliasiamiehen on annettava ehdokashakemus kunnan keskusvaalilautakunnalle viimeistään 40.
päivänä ennen vaalipäivää ennen kello 16.
12.1.2021 tehty päätös ehdokashakemusten jättöajasta rajoittaa vaalilain §:ssä 152 säädettyä määräaikaa.
Pj:n päätösehdotus:
Keskusvaalilautakunta oikaisee 12.1.2021 tekemänsä päätöksen §:ssä 7. Ehdokashakemukset ja muut ehdokkaiden asettamista koskevat asiakirjat otetaan vastaan Karvian
kunnantalolla keskiviikkona 3.3.2021 klo 8.00-15.45, torstaina 4.3.2021 klo 8.0015.45 sekä 9.3.2021 klo 8.00-16.00. Edellä mainitut ilmoitukset ottaa vastaan keskusvaalilautakunnan sihteeri Miia Salonen.
Oikaistusta päätöksestä kuulutetaan 1.3.2021 kunnan virallisella ilmoitustaululla ja
verkkosivuilla.
Päätös:
Keskusvaalilautakunta oikaisi 12.1.2021 tekemänsä päätöksen §:ssä 7. Ehdokashakemukset ja muut ehdokkaiden asettamista koskevat asiakirjat otetaan vastaan Karvian
kunnantalolla keskiviikkona 3.3.2021 klo 8.00-15.45, torstaina 4.3.2021 klo 8.0015.45 sekä 9.3.2021 klo 8.00-16.00. Edellä mainitut ilmoitukset ottaa vastaan keskusvaalilautakunnan sihteeri Miia Salonen.
Oikaistusta päätöksestä kuulutetaan 1.3.2021 kunnan virallisella ilmoitustaululla ja
verkkosivuilla.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------____________________
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Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus
Pöytäkirjaan ja pöytäkirjasta annettaviin otteisiin liitetään oikaisuvaatimusohje ja
valitusosoitus.

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

Liite pöytäkirjaan
1.3.2021

Karvian kunta
Keskusvaalilautakunta

Pykälät
20-23

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat
yksinomaan valmistelua, täytäntöönpanoa tai kokouksen järjestäytymistä (KuntaL 136 §)
pykälät 20,21,23
Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla, koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n
mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus.
Pykälät 22
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 1.3.2021
Annettu tiedoksi
1.3.2021
Tiedoksiantaja: Miia Salonen

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen ja
valitusaika

Hankintapäätös

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-/VALITUSKIRJELMÄN 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.

