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24 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
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.

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

25 §

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.

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

26 §
Kh 29.3.2021
50 §

Kuntavaalit 2021

Nopeasti pahenevan koronavirustilanteen takia kuntavaalit siirtyvät. Uusi vaalipäivä
on sunnuntaina 13.6.2021. Ennakkoäänestyksen ajanjakso tulee olemaan kotimaassa
kaksi viikkoa 26.5.–8.6.2021 (keskiviikosta tiistaihin) ja ulkomailla 2.6-5.6.2021
(keskiviikosta-lauantaihin). Suomalaisessa laivassa ulkomaan ennakkoäänestys
voidaan aloittaa jo keskiviikkona 26.5.2021.
Oikeusministeriön ohjeistuksen mukaan kunnan tulee 22.3.–8.4. välisenä aikana tehdä
tarvittaessa uudet päätökset liittyen kuntavaaleihin 2021.
Liitteet
•
•

Oikeusministeriön kirje kunnanhallitukselle 8.3.2021
VN/20585/2020
Oikeusministeriön kirje 17.3.2021 VN20585/2020

Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää seuraavat vaaleja koskevat asiat:
1. Kunnanhallitus nimeää vaalilautakunnan seuraavasti:
varsinaiset jäsenet:

varajäsenet: (kutsujärjestys)

Sirpa Sievikorte, pj
Anne-Mari Kontiainen, vpj
Virpi Ylinen, jäsen
Timo Mustasilta, jäsen
Petri Patokoski, jäsen

Pentti Koskela
Aila Isotalo
Arto Mattila
Raimo Lamminmäki
Kaija Ohrankämmen

2. Kunnanhallitus nimeää vaalitoimikunnan seuraavasti:
varsinaiset jäsenet:

varajäsenet: (kutsujärjestys)

Koskela Pentti, pj
Hietakoivisto Marita, vpj
Juurakko Paula, jäsen

Hautaluoma Rauno
Mäkinen Sirkka
Pihala Satu
Pukkila Esa

3. Karvian kunnan yleinen ennakkoäänestys ja vaalipäivän äänestyspaikka on:
• Karvian kunnantalo, valtuustosali, Kylä-Karviantie 17, 39930 Karvia.
4. Karvian kunnassa sellaiset laitokset, joissa on ennakkoäänestyspaikka:
• Iltaruskon palvelukeskus, Iltaruskonkatu 7, 39930 Karvia,

5. Ennakkoäänestyspaikka on avoinna seuraavasti ajalla 26.5.-8.6.2021:
• keskiviikko – perjantai 26.-28.5. klo 12.00-18.00
• lauantai – sunnuntai 29.-30.5. klo 11.00-15.00
• maanantai – perjantai 31.5.-4.6. klo 12.00-18.00
• lauantai – sunnuntai 5.-6.6 klo 11.00-15.00
• maanantai - tiistai 7.-8.6. klo 12.00-20.00.
Päätös:
Päätös hyväksyttiin yksimielisesti.
Kunnanhallitus muistuttaa keskusvaalilautakuntaa hoitamaan ilmoittamisen
kotiäänestyskäytänteistä hyvissä ajoin kaikille kuntalaisille.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Kevlk 26 § Keskusvaalilautakunnan sihteeri on merkinnyt ja kuitannut vaalitietojärjestelmään tiedot kunnan yleisistä ennakkoäänestyspaikoista ja vaalipäivän äänestyspaikoista aukioloaikoineen sekä tiedot keskusvaalilautakunnan yhteystiedoista 8.4.2021 klo 12.00
mennessä.
Pj:n päätösehdotus:
Keskusvaalilautakunta merkitsee tiedoksi kunnanhallituksen päätökset.
Keskusvaalilautakunta toteaa, että keskusvaalilautakunnan sihteeri on merkinnyt ja
kuitannut vaalitietojärjestelmään tiedot kunnan yleisistä ennakkoäänestyspaikoista ja
vaalipäivän äänestyspaikoista aukioloaikoineen sekä tiedot keskusvaalilautakunnan
yhteystiedoista 8.4.2021 klo 12.00 mennessä.
Päätös:
Keskusvaalilautakunta merkitsi tiedoksi kunnanhallituksen päätökset.
Keskusvaalilautakunta totesi, että keskusvaalilautakunnan sihteeri on merkinnyt ja
kuitannut vaalitietojärjestelmään tiedot kunnan yleisistä ennakkoäänestyspaikoista ja
vaalipäivän äänestyspaikoista aukioloaikoineen sekä tiedot keskusvaalilautakunnan
yhteystiedoista 8.4.2021 klo 12.00 mennessä.
--------------------------------------------------------------------------------------------------

27 §
Kh 29.3.2021
51 §

Vuoden 2021 kuntavaalien ulkomainonta
Kuntavaalien ulkomainonta suositellaan aloitettavaksi niillä alueilla, jotka ovat kunnan
hallinnassa ja määräämisvallassa, viikkoa ennen ennakkoäänestyksen aloittamista eli
keskiviikkona 19.5.2021 alkaen.
Mainonnan aloittamisen ajankohta ja kuntien käyttöön varaamat mainospaikat sekä
vaalien ulkomainonnasta kunnassa vastaavien henkilöiden yhteystiedot on syytä saattaa vaaleihin osallistuvien puolueiden, yhteislistojen ja valitsijayhdistysten tietoon.
Kunnalla ei ole lakisääteisiä velvollisuuksia vaalimainonnan järjestämisessä. Vaalimainonnasta on kuitenkin muodostunut perinne, jolla voidaan katsoa olevan edelleen
tiedotusarvoa.
Kukin kunta ratkaisee vaalimainospaikkojen maksullisuuden. Maksullisuuteen vaikuttavat 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 edellyttävät, että vaalimainoksia ei sijoiteta ennakkoäänestys- tai äänestyspaikalle tai niiden läheisyyteen niin, että niiden voidaan katsoa vaikuttavan äänestäjien vaalivapauteen. Lähtökohtana voidaan pitää sitä, etteivät vaalimainokset näy vaalihuoneistoon
taikka sen sisäänkäyntiin.
Kunta ei voi määrätä muiden kuin omistuksessaan ja hallinnassaan olevien alueiden
vaalimainontapaikoista.
Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää vaalien ulkomainonnasta aikaisemman käytännön mukaisesti
seuraavaa:
Keskustassa vaalimainokset saadaan asettaa kirkonkylän koulun pallokentän pohjoispäähän pystytettäviin taulupohjin. Mainonta saadaan aloittaa keskiviikkona 19.5.2021.
Aloittamisajankohtaa suositellaan noudatettavaksi myös haja-asutusalueella.
Kunnanhallitus päättää lisäksi, ettei vaalimainospaikoista peritä maksua. Vaalimainosten laittajien tulee vaalien jälkeen huolehtia mainosten asianmukaisesta poistamisesta.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Kevlk 27 § Pj:n päätösehdotus:
Keskusvaalilautakunta merkitsee asian tiedoksi.
Päätös:
Keskusvaalilautakunta merkitsi asian tiedoksi.
--------------------------------------------------------------------------------------------------

28 §

Vaaleista tiedottaminen
Keskusvaalilautakunnan on hyvissä ajoin ennen ennakkoäänestyksen alkamista tiedotettava, sillä tavoin kuin kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi, seuraavat asiat:
1) kunnallisvaalien vaalipäivä (sunnuntai 13.6.2021) sekä äänestysalueiden
äänestyspaikkojen
•
•
•

nimet,
käyntiosoitteet ja
äänestysaika (klo 9-20); ja

2) ennakkoäänestysajanjakso (26.5-8.6.2021) sekä kunnan yleisten
ennakkoäänestyspaikkojen
•
•
•
•

nimet,
käyntiosoitteet sekä
aukiolopäivät ja
päivittäiset aukioloajat.

Keskusvaalilautakunnan tulee myös laatia kuulutus siitä, montako valtuutettua valitaan ja julkaistava kuulutus. Valtuutettuja valitaan (Kuntalaki § 10) kunnan asukasluvun mukaan. Kunnanvaltuusto päätti (KV 67 §, 17.12.2020) vuonna 2021 valittavan
Karvian kunnanvaltuuston kooksi 21 valtuutettua.
Kunnalliset kuulutukset julkaistaan valtuuston päätöksen mukaisesti kunnan kotisivuilla sekä joka talouteen jaettavassa kuntatiedotteessa. Lisäksi kunnalliset kuulutukset julkaistaan kunnan ilmoitustaululla. Tarvittaessa kuulutuksia julkaistaan myös YläSatakunta -lehdessä.
Pj:n päätösehdostus:
Keskusvaalilautakunta päättää julkaista kuulutukset kunnan kotisivuilla sekä joka talouteen jaettavassa kuntatiedotteessa (Vaalilaki § 34). Lisäksi kunnalliset kuulutukset
julkaistaan kunnan ilmoitustaululla. Tarvittaessa julkaistaan myös Ylä-Satakunta lehdessä.
Kuulutus annetaan tiedoksi myös puolueiden vaaliasiamiehille, ja muutoinkin vaaleista pyritään tiedottamaan mahdollisimman tehokkaasti.
Päätös:
Keskusvaalilautakunta päätti julkaista kuulutukset kunnan kotisivuilla sekä joka talouteen jaettavassa kuntatiedotteessa (Vaalilaki § 34). Lisäksi kunnalliset kuulutukset julkaistaan kunnan ilmoitustaululla. Tarvittaessa julkaistaan myös Ylä-Satakunta -lehdessä.

Kuulutus annetaan tiedoksi myös puolueiden vaaliasiamiehille, ja muutoinkin vaaleista pyritään tiedottamaan mahdollisimman tehokkaasti.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

29 §

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.
Aikaisemmin jätetyt ehdokashakemukset ja ehdokkaiden suostumukset ovat voimassa.
Ehdokasasettajien on mahdollista täydentää hakemuksiaan.
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 maanantaina 3.5.2021 klo 8.00-16.00 ja tiistaina
4.5.2021 klo 8.00-16.00. Edellä mainitut ilmoitukset ottaa vastaan keskusvaalilautakunnan sihteeri Miia Salonen ja varasihteeri Kaisamaija Ronkainen.
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 maanantaina 3.5.2021 klo 8.00-16.00 ja
tiistaina 4.5.2021 klo 8.00-16.00. Edellä mainitut ilmoitukset ottaa vastaan
keskusvaalilautakunnan sihteeri Miia Salonen ja varasihteeri Kaisamaija Ronkainen.

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

30 §

Vaalitoimitsijoiden valinta kunnan yleiseen ennakkoäänestyspaikkaan
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. 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 seitsemän vaalitoimitsijaa yleistä ennakkoäänestystä
varten; Arja Ruinu, Arja Honkanen, Milla Ruuhikorpi, Pii Lepola, Tiina Koski, Eetu
Suoneva ja varalla Sirpa Ala-Rämi. Määrätyt vaalitoimitsijat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.
EU:n uuden tietosuoja-asetuksen myötä kaikkien, jotka käyttävät Vaalitietojärjestelmää, tulee lukea, hyväksyä ja allekirjoittaa paperinen tietosuojasitoumus. Vaalitoimitsijoille järjestetään koulutusta hyvissä ajoin.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

31 §

Lähetekuorien toimittaminen keskusvaalilautakunnalle kunnan yleiseltä
ennakkoäänestyspaikalta
Keskusvaalilautakunnan on määrättävä, miten sille itselleen osoitetut lähetekuoret
toimitetaan 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 sopivina aikoina; tai
3. vain painavista syistä, esim. pitkien etäisyyksien vuoksi, vaalitoimitsija
toimittaa lähetekuoret keskusvaalilautakunnalle postitse.
Pj:n päätösehdotus:
Keskusvaalilautakunta päättää, että toimittamistavaksi valitaan kohta 1. vaalitoimitsija
tuo henkilökohtaisesti lähetekuoret keskusvaalilautakunnalle jokaisen ennakkoäänestyspäivän päätteeksi.
Päätös:
Keskusvaalilautakunta päätti, että toimittamistavaksi valitaan kohta 1. vaalitoimitsija
tuo henkilökohtaisesti lähetekuoret keskusvaalilautakunnalle jokaisen ennakkoäänestyspäivän päätteeksi.

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

32 §

Vaalitoimitsijan määrääminen laitosäänestykseen
Vuoden 2021 kunnallisvaalien ennakkoäänestys aloitetaan kotimaassa keskiviikkona
26.5.2021 ja lopetetaan tiistaina 8.6.2021.
Laitoksissa ennakkoäänestys toimitetaan vähintään yhtenä ja enintään neljänä
ennakkoäänestysajanjaksoon 26.5.-8.6.2021 sattuvana päivänä vaalitoimikunnan
määrääminä aikoina.
Karvian kunnassa laitosäänestys järjestetään Iltaruskon Palvelukeskuksessa.
Laitosäänestyksestä huolehtii kunnanhallituksen valitsema vaalitoimikunta.
Laitosäänestyksen vaalitoimitsijaa koskee samat ehdot kuin yleisen
ennakkoäänestyksen vaalitoimitsijaankin eli vaalitoimitsijana ei voi toimia alle 18vuotias eikä vajaavaltaiseksi julistettu. Vaalitoimitsijana ei voi olla myöskään
ehdokas, hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa. Oma sekä edellä
mainitun sukulaisen ehdokkuus missä tahansa kunnassa aiheuttaa sen, että henkilöä ei
voida valita vaalitoimitsijaksi.
Liitteet

•

Oikeusministeriön kirje 1.4.2021 VN/20585/2020 Laitosäänestyksen
järjestäminen kuntavaaleissa 2021

Pj:n päätösehdotus:
Keskusvaalilautakunta merkitsee asian tiedoksi. Keskusvaalilautakunta huolehtii tarvittavan koulutuksen järjestämisestä vaalitoimikunnan jäsenille. Keskusvaalilautakunta määrää laitosäänestyksestä huolehtivan vaalitoimitsijan.
Päätös:
Keskusvaalilautakunta merkitsi asian tiedoksi. Keskusvaalilautakunta huolehtii tarvittavan koulutuksen järjestämisestä vaalitoimikunnan jäsenille. Keskusvaalilautakunta
määräsi laitosäänestyksestä huolehtiviksi vaalitoimitsijoiksi vaalitoimikunnan puheenjohtaja Pentti Koskela ja varapuheenjohtaja Marita Hietakoivisto sekä jäsen Paula Juurakko.

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

33 §

Vaalitoimitsijan määrääminen kotiäänestykseen
Keskusvaalilautakunnalla on kotiäänestyksessä seuraavat valmistelutehtävät:
1) Kotiäänestyksen ilmoittautumislomakkeiden lähettäminen edellisessä yleisessä
vaalissa kotonaan äänestäneille ja huolehtiminen siitä, että lomakkeita muutoinkin
on saatavissa keskusvaalilautakunnasta.
2) Kotiäänestyksen ilmoittautumisen vastaanotto. Puhelimitse tapahtuvia ilmoittautumisia varten tulee huolehtia puhelinpäivystyksen järjestämisestä.
3) Ilmoittautumisen läpikäynti.
Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan on, yhteistyössä vaalitoimikunnan kanssa,
1) Huolehdittava siitä, että kotiäänestykseen ilmoittautuneelle äänestäjälle
ilmoitetaan
• kotiäänestyksen järjestämisen ajankohdasta tai
• siitä, että kotiäänestystä ei hänen osaltaan tulla järjestämään
2) Määrättävä, kuka vaalitoimikunnan jäsenistä menee kenenkin kotiäänestäjän
luokse;
3) Tarvittaessa huolehdittava siitä, että kotiäänestyksessä on läsnä 18 vuotta täyttänyt
henkilö sekä
4) Huolehdittava siitä, että kotiäänestyksistä pidetään luetteloa.
Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä kotikuntansa
keskusvaalilautakunnalle. Ilmoituksen voi myös tehdä äänestäjän puolesta tämän
valitsema henkilö.
Ilmoitus on tehtävä kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 1.6.2021 ennen
kello 16.00. Vaalilain mukaan kotiäänestys toimitetaan jonakin kotimaan
ennakkoäänestysajanjaksoon 26.5.-8.6.2021 sattuvana päivänä kello 9:n ja 20:n
välisenä aikana. Kotiäänestys voidaan siis toimittaa joko arkipäivänä tai sunnuntaina.
Kotiäänestyksestä huolehtii kunnanhallituksen valitsema vaalitoimikunta, joka järjestää myös laitosäänestyksen Iltaruskon Palvelukeskuksessa.
Pj:n päätösehdotus:
Keskusvaalilautakunta merkitsee asian tiedoksi. Keskusvaalilautakunta huolehtii tarvittavan koulutuksen järjestämisestä vaalitoimikunnan jäsenille. Keskusvaalilautakunta määrää kotiäänestyksestä huolehtivan vaalitoimitsijan.
Päätös:
Keskusvaalilautakunta merkitsi asian tiedoksi. Keskusvaalilautakunta huolehtii

tarvittavan koulutuksen järjestämisestä vaalitoimikunnan jäsenille. Keskusvaalilautakunta määräsi kotiäänestyksestä huolehtiviksi vaalitoimitsijoiksi puheenjohtaja Pentti
Koskela ja varapuheenjohtaja Marita Hietakoivisto sekä jäsen Paula Juurakko.

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

34 §

Keskusvaalilautakunnan kokouspäivistä päättäminen kuntavaaleissa
vuonna 2021
Keskusvaalilautakunnalle ilmoitetaan vaalilaissa erikseen määrätyt (alleviivatut),
keskusvaalilautakuntaa koskevat kokoontumis- ja muut ajat sekä muut
vaaliasiakirjojen tarkastamisen vuoksi tarpeelliset kokoukset, jotka ovat seuraavat:
Maanantai 10.5.2021 klo 16.00
Ehdokashakemusten tarkastus.
Perjantai 14.5.2021 klo 13.00
Kokous pitää alkaa viimeistään klo 16.00. Ehdokasasettelun vahvistaminen ja
ehdokaslistojen yhdistelmän laatiminen.
Perjantai 28.5.2021 klo 18.00
Ennakkoäänestysasiakirjojen käsittelyä.
Tiistai 1.6.2021 klo 18.00
Ennakkoäänestysasiakirjojen käsittelyä.
Perjantai 4.6.2021 klo 18.00
Ennakkoäänestysasiakirjojen käsittelyä.
Tiistai 8.6.2021 klo 20.00
Ennakkoäänestysasiakirjojen käsittelyä.
Perjantai 11.6.2021 klo 19.00
Ennakkoäänten tarkastus.
Sunnuntai 13.6.2021 klo 15.00
Vaalipäivä. Ennakkoäänten laskeminen.
Maanantai 14.6.2021 klo 9.00
Vaalipäivänä annettujen äänten tarkastuslaskenta.
Keskiviikko 16.6.2021 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:
Merkitään kokouspäivät tiedoksi. Muista keskusvaalilautakunnan toiminnan kannalta
tarpeellisista kokouksista sovitaan erikseen.

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

35 §

Muut asiat

1. Kunnan keskusvaalilautakunnan tulee kouluttaa, opastaa ja neuvoa kunnan
muita vaaliviranomaisia (vaalilautakunnat, vaalitoimikunnat sekä yleisten ennakkoäänestyspaikkojen ja kotiäänestyksen vaalitoimitsijat), jotta nämä suoriutuvat heille kuuluvista tehtävistä. Ennakkoäänestyspaikan vaalitoimitsijoiden koulutus tapahtuu virka-aikana ja keskusvaalilautakunnan sihteeri kouluttaa ja koulutusajankohta selviää myöhemmin. Keskusvaalilautakunta päätti
koulutusajankohdat:
• Vaalitoimikunnan koulutus: tiistai 25.5.2021 klo 17.00
• Vaalilautakunnan koulutus: keskiviikko 19.5.2021 klo 17.00 ja
lauantai 12.6.2021 klo 12.00
Sähköisen vaaliluettelon kenraaliharjoitus: to 20.5.2021 klo 16.00-18.00
• Keskusvaalilautakunnan oma koulutus: keskiviikko 19.5.2021 klo 18.30
2. Tiedoksi päivitetyt Oikeusministeriön ja THL:n ohjeet kuntien
vaaliviranomaisille: Ohje kotiäänestyksen vaalitoimitsijoille ja ohje
keskusvaalilautakunnalle toimistotyön ja ääntenlaskennan järjestämisestä.
3. Keskusvaalilautakunta päätti, että entinen keskusvaalilautakunnan sihteeri Arja
Honkanen saa tarvittaessa osallistua keskusvaalilautakunnan kokouksiin ja
koulutuksiin asiantuntijan roolissa.
4. Tuotiin tiedoksi kunnanhallituksen päätös 8.3.2021 § 37
Keskusvaalilautakunnan tilapäisten varajäsenten valinta.

36 §

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

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

Liite pöytäkirjaan
15.4.2021

Karvian kunta
Keskusvaalilautakunta

Pykälät
24-36

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat
yksinomaan valmistelua, täytäntöönpanoa tai kokouksen järjestäytymistä (KuntaL 136 §)
pykälät 24,25,26,27, 34,35 36
Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla, koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n
mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus.
Pykälät 28, 29,30,31,32,33,
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

OIKAISUVAATIMUSOHJEE
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 28, 29,30,31,32,33,
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
Tiedoksiantaja:

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.

